
 

Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: Styret 
Gjelder vedtekt(§):  
§ 8 DISIPLINÆRTILTAK 

Avsnitt:  
 

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, 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. 

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. 

 
 



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

8.1 DISIPLINÆRTILTAK MEDLEMMER  

Dersom et medlem eller 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. 

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. 

 
 
 



Ny tekst (slik det blir seende ut etter vedtaket): 
§ 8 DISIPLINÆRTILTAK 

Dersom et medlem eller 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: 
Punkt 8.1 og 8.2 er helt like, foreslår derfor å slå de sammen til et punkt om disiplinær 
tiltak som gjelder både tillitsvalgte og medlemmer.  
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