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Attac Norges 19. ordinære landsmøte 20. og 21. mars 2021 
 

Det har ikke vært en egen vedtektskomite i år, styret har behandlet og innstilt til landsmøtet.  

 

Forslagsnummer: 1 

Forslagstiller: Mads Opheim, Stine Østnor og Kaja Bakke (kontrollkomiteens medlemmer) 

Gjelder vedtekt(§): 6.3 

 

Avsnitt: 6 

 

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

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare 

valgte delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører uten tale-, 

forslags- eller stemmerett. 

 

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

Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett. 

 

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

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens bare 

valgte delegater har stemmerett. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett. Øvrige 

medlemmer kan møte som observatører uten tale-, forslags- eller stemmerett. 

 

Begrunnelse: 

 

MERKNAD:  

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak:  

Styrets innstilling: 
Innstilt vedtatt 
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Forslagsnummer: 2 

Forslagstiller: Mads Opheim, Stine Østnor og Kaja Bakke (kontrollkomiteens medlemmer) 

Gjelder vedtekt(§): 5 

 

Avsnitt: 1 

 

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

Plattformen og vedtektene kan endres av landsmøtet med to tredels flertall av de frammøtte 

stemmeberettigede. Forslag til endringer skal fremmes skriftlig til landsmøtet fra 

medlemmer, lokallag, arbeidsgrupper eller styret og må være alle lokallag og 

arbeidsgrupper i hende senest en måned før landsmøtet. 

 

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

Endringsforslag til vedtektene kan ikke endres etter denne fristen. For endringsforslag til 
plattformen er kun redaksjonelle endringsforslag til endringsforslag tillatt etter denne 
fristen. 

 

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

 

Plattformen og vedtektene kan endres av landsmøtet med to tredels flertall av de frammøtte 

stemmeberettigede. Forslag til endringer skal fremmes skriftlig til landsmøtet fra 

medlemmer, lokallag, arbeidsgrupper eller styret og må være alle lokallag og 

arbeidsgrupper i hende senest en måned før landsmøtet. Endringsforslag til vedtektene kan 

ikke endres etter denne fristen. For endringsforslag til plattformen er kun redaksjonelle 

endringsforslag til endringsforslag tillatt etter denne fristen. 

 

Begrunnelse: Tydeleggjør rammene for endringsforslag på endringsforslag 

 

MERKNAD: Foreslått saksbehandling: Forslag 2 og 5 settes opp mot 

hverandre før landsmøtet vedtar om endringen skal settes 

inn i vedtektene. 

Relaterte forslag: Forslag 5. 

Redaksjonelle følgevedtak:  

Styrets innstilling: 
Innstilt avvist.  
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Forslagsnummer: 3 

Forslagstiller: Mads Opheim, Stine Østnor og Kaja Bakke (kontrollkomiteens medlemmer) 

Gjelder vedtekt(§): 6.3 Avsnitt: 6 

 

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

Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet 

samt forslag til møteledere og landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle påmeldte 

delegater, lokallag og arbeidsgrupper minst to uker før landsmøtet. 

 

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens 
bare valgte delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører 
uten tale-, forslags- eller stemmerett. 

 

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

Landsmøtet er åpent. Landsmøtet kan med vanlig flertall velge å lukke landsmøtet. 

 

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

Valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet 

samt forslag til møteledere og landsmøtekomiteer skal sendes ut til alle påmeldte 

delegater, lokallag og arbeidsgrupper minst to uker før landsmøtet. 

Landsmøtet er åpent. Landsmøtet kan med vanlig flertall velge å lukke landsmøtet. 

Alle valgte delegater og styremedlemmer har tale- og forslagsrett på landsmøtet, mens 

bare valgte delegater har stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører 

uten tale-, forslags- eller stemmerett. 

Begrunnelse: 

 

MERKNAD:  

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak:  

Styrets innstilling: 
Innstilt avvist. 
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Forslagsnummer: 4 

Forslagstiller: Mads Opheim, Stine Østnor og Kaja Bakke (kontrollkomiteens medlemmer) 

Gjelder vedtekt(§): 8 

 

Avsnitt: 1 

 

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

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): 

Får ikke klagen to tredels flertall, bortfaller klagen. 

 

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

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. Får ikke klagen to tredels flertall, bortfaller klagen. 

 

Begrunnelse: Dagens vedtekter er utydelige om hva som skjer hvis det ikke blir to 
tredjedels flertall. 

MERKNAD:  

Relaterte forslag:  

Redaksjonelle følgevedtak:  

Styrets innstilling: 
Innstilt vedtatt.  
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Forslagsnummer: 5 

Forslagstiller: Styret 

Gjelder vedtekt(§): 5 Avsnitt: 1 

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

Plattformen og vedtektene kan endres av landsmøtet med to tredels flertall av de frammøtte 

stemmeberettigede. Forslag til endringer skal fremmes skriftlig til landsmøtet fra 

medlemmer, lokallag, arbeidsgrupper eller styret og må være alle lokallag og 

arbeidsgrupper i hende senest en måned før landsmøtet.  

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

Endringsforslag til vedtektene og plattform kan ikke endres etter denne fristen.  

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

Plattformen og vedtektene kan endres av landsmøtet med to tredels flertall av de frammøtte 

stemmeberettigede. Forslag til endringer skal fremmes skriftlig til landsmøtet fra 

medlemmer, lokallag, arbeidsgrupper eller styret og må være alle lokallag og 

arbeidsgrupper i hende senest en måned før landsmøtet. Endringsforslag til vedtektene og 

plattform kan ikke endres etter denne fristen.  

Begrunnelse: Presiserer at endringsforslag på vedtekter og plattform ikke kan endres etter fristen. 

MERKNAD: Styrets alternativ til forslag 2. 

Foreslått saksbehandling: Forslag 2 og 5 settes opp mot 
hverandre før landsmøtet vedtar om endringen skal 
settes inn i vedtektene.  

Relaterte forslag: Forslag 2. 

Redaksjonelle følgevedtak:  

Styrets innstilling: Innstilt avist.  

 


