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Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug, medlem i Aust-Agder lokallag 

Gjelder vedtekt(§):  
6.1 LOKAL ORGANISASJON OG 
ARBEIDSGRUPPER 

Avsnitt:  
5 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
 
Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn, eller på annen måte er en del av Attac 
Norge, skal være godkjent av Attac Norges styre. Styret kan nekte å godkjenne et lokallag eller en 
arbeidsgruppe dersom det finner at lagets/gruppens formål strider mot Attac Norges vedtekter og 
plattform. Et slikt vedtak kan klages inn for landsmøtet. 
 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 
Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn, eller på annen måte er en del av Attac 
Norge, skal være godkjent av Attac Norges styre. Styret kan nekte å godkjenne et lokallag eller en 
arbeidsgruppe dersom det finner at lagets/gruppens formål eller aktivitet strider mot Attac 
Norges vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan klages inn for landsmøtet. 
 

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
 
Alle lokallag/arbeidsgrupper som bruker Attacs navn, eller på annen måte er en del av Attac 
Norge, skal være godkjent av Attac Norges styre. Styret kan nekte å godkjenne et lokallag eller en 
arbeidsgruppe dersom det finner at lagets/gruppens formål eller aktivitet strider mot Attac Norges 
vedtekter og plattform. Et slikt vedtak kan klages inn for landsmøtet. 
 

Begrunnelse: 
Formålet kan sjå greit nok ut, medan den konkrete aktiviteten (til dømes utadretta profilering) kan 
likevel stride mot vedtekter/plattform og verte sterkt til skade for Attac Norge. 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag: Ingen  

Redaksjonelle følgevedtak Ingen 

Komiteens innstilling:  
Anbefales vedtatt 

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt 
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Forslagsnummer: 2 

Forslagstiller: Styret 

Gjelder vedtekt (§) 6.3 LANDSMØTET Avsnitt:  
10, nytt kulepunkt 
 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 
Ingen 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
● vedta etiske retningslinjer for Attac Norge og eventuelle endringer av disse.  

Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
● vedta etiske retningslinjer for Attac Norge og eventuelle endringer av disse.  

Begrunnelse: 
Attac Norge skal ha etiske retningslinjer, jf det som står i punkt 8. DISIPLINÆRTILTAK 8.2 
DISIPLINÆRTILTAK SENTRALT VALGTE STYREMEDLEMMER i gjeldande vedtekter. Styret mener at 
de etiske retningslinjene skal vedtas av Landsmøtet. Viser til forslag 3a, der de etiske 
retningslinjene knyttes opp mot disiplinærtiltak mot tillitsvalgte i Attac, og kan da være andre i 
organisasjonen enn sentralt valgte tillitsvalgte. Derfor bør også de etiske retningslinjene vedtas av 
Landsmøtet.  

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag: Relaterte forslag: 3a og 3b.  

Redaksjonelle følgevedtak Ingen 

Komiteens innstilling:  
Anbefales vedtatt 

Styrets innstilling:  
Anbefales vedatt 
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Forslagsnummer: 3a 

Forslagstiller: Styret 

Gjelder vedtekt (§):  
8.2 DISIPLINÆRTILTAK SENTRALT VALGTE 
STYREMEDLEMMER 

Avsnitt (overskrift og nummer):  
Gjelder endring overskrift og 1.setning i § 
8.2 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 

8.2 DISIPLINÆRTILTAK SENTRALT VALGTE STYREMEDLEMMER 

Dersom et sentralt valgt styremedlem opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, 
grovt misbruker organisasjonens navn, bryter vedtektene og/eller opptrer i strid med Attac Norges 
etiske retningslinjer, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. Disse er: advarsel, 
tilbaketrekking av verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal 
være skriftlige med begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal gis anledning til 
å forklare seg både muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever to tredels 
flertall i styret i Attac Norge. 

Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage 
gis ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha 
uttalt seg. Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 

 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 
overstreking): 
 

8.2 DISIPLINÆRTILTAK SENTRALT VALGTE STYREMEDLEMMER TILLITSVALGTE 

Dersom et sentralt valgt styremedlem en tillitsvalgt opptrer grovt i strid med organisasjonens 
grunnprinsipper, grovt misbruker organisasjonens navn, bryter vedtektene og/eller opptrer i strid med 
Attac Norges etiske retningslinjer, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. Disse er: advarsel, 
tilbaketrekking av verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal være 
skriftlige med begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal gis anledning til å forklare 
seg både muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever to tredels flertall i styret i 
Attac Norge. 

Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage gis 
ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha uttalt seg. 
Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 
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Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

8.2 DISIPLINÆRTILTAK TILLITSVALGTE 

Dersom en tillitsvalgt opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, grovt misbruker 
organisasjonens navn, bryter vedtektene og/eller opptrer i strid med Attac Norges etiske retningslinjer, 
kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. Disse er: advarsel, tilbaketrekking av verv, 
tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal være skriftlige med 
begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal gis anledning til å forklare seg både 
muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever to tredels flertall i styret i Attac 
Norge. 

Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage gis 
ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha uttalt seg. 
Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 

 

 

 

Begrunnelse: 
Styret er enig i at ikke bare sentralt valgte styremedlemmer bør følge de etiske retningslinjene. 
Disse bør gjelder også andre tillitsvalgte i organisasjonen. Derfor bør også de etiske retningslinjene 
vedtas av organisasjonen gjennom Landsmøtet.  
 
 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag: 3b 

Komiteens innstilling:  
Anbefales vedtatt 

Styrets innstilling:  
Anbefales vedtatt 
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Forslagsnummer: 3b 

Forslagstiller: Paul Magnus Gamlemshaug, medlem i Aust-Agder lokallag 

Gjelder vedtekt (§):  
8. DISIPLINÆRTILTAK MEDLEMMER 
 

Avsnitt (overskrift og nummer):  

Tredje setning 

Gjeldende tekst (ved ny tekst skriv inn siste setning før og første setning etter): 

8.1 DISIPLINÆRTILTAK MEDLEMMER 

Dersom et medlem opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, grovt misbruker 

organisasjonens navn og/eller bryter vedtektene, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. 

Disse er: advarsel, tilbaketrekking av verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om 

disiplinærtiltak skal være skriftlige med begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal 

gis anledning til å forklare seg både muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever 

to tredels flertall i styret i Attac Norge. 

Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage gis 

ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha uttalt seg. 

Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 

Endringer (ny tekst markeres med blått, strøket tekst markeres ved rødt og 

overstreking): 

8.1 DISIPLINÆRTILTAK MEDLEMMER 

Dersom et medlem opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, grovt misbruker 

organisasjonens navn, og/eller bryter vedtektene og/eller opptrer i strid med Attac Norges etiske 

retningslinjer, kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. Disse er: advarsel, tilbaketrekking av 

verv, tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal være skriftlige med 

begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal gis anledning til å forklare seg både 

muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever to tredels flertall i styret i Attac 

Norge. 

Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage gis 

ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha uttalt seg. 

Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 
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Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 

8.1 DISIPLINÆRTILTAK MEDLEMMER 

Dersom et medlem opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper, grovt misbruker 

organisasjonens navn, bryter vedtektene og/eller opptrer i strid med Attac Norges etiske retningslinjer, 

kan styret i Attac Norge iverksette disiplinærtiltak. Disse er: advarsel, tilbaketrekking av verv, 

tidsbegrenset suspensjon eller eksklusjon. Vedtak om disiplinærtiltak skal være skriftlige med 

begrunnelse. Den forslaget om disiplinærtiltak rettes mot, skal gis anledning til å forklare seg både 

muntlig og skriftlig for styret i Attac Norge. Disiplinærtiltak krever to tredels flertall i styret i Attac 

Norge. 

Den det angår, kan klage inn avgjørelser etter denne bestemmelse til landsmøtet. Eventuell klage gis 

ikke oppsettende virkning. Før landsmøtet behandler en klage skal også kontrollkomiteen ha uttalt seg. 

Landsmøtet fatter endelig vedtak med minimum to tredels flertall. 

Begrunnelse: 

Også andre medlemmer enn tillitsvalgte må kunne få disiplinærtiltak mot seg dersom dei bryt dei 

etiske retningslinjene. For det finst fleire typar maktposisjon/dominans ovanfor andre medlemmer 

som kan gje grunnlag for dette, og ikkje berre det å vere tillitsvalgt. Dette meiner eg det er 

erfaringar med i andre organisasjonar, og det er absolutt i tråd med slikt eg sjøl har observert i 

mange organisasjonar i løpet av mine meir enn 45 år som aktivist i ulike typer folkelege 

organisasjonar. 

MERKNAD: 
 

Relaterte forslag: 3b 

Komiteens innstilling (fylles ut av 

redaksjonskomite):   

Styrets innstilling:  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


