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Sak til LM 2015. Forslag til endringer i vedtekter § 4B Fylkesorganisasjonen. 

 

Ordlyden i avsnitt 4, foreslås endret til:  

Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder – velges for 4 år om gangen.  Gjenvalg kan skje, 

inntil maks 3 perioder. Valget finner sted innen 1. april det år det avholdes landsmøte. 

 

§ 4B Fylkesstyret vil da ha slik ordlyd (ny ordlyd i rødt skrift): 

Fylkesstyret 

Fylkesorganisasjonen ledes av et fylkesstyre bestående av leder, nestleder, 5  

medlemmer og 5 varamedlemmer, som velges ved egne valg. Dersom mangel  

på kandidater fører til at nestleder ikke blir valgt, velges i stedet ytterligere et  

styremedlem, og nestleder velges av og blant de valgte fylkesstyremedlemmer. 

I tillegg inngår studentmedlemmenes representant innen fylket og personlig 

vararepresentant for denne som henholdsvis medlem og varamedlem. Et verv i 

fylkesstyret kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. 

 

Fylkesstyrets leder er politisk og administrativ leder av fylkeskontoret, i heltidsverv 

lønnet av NSF. 

 

En felles representant for lokale faggruppemedlemmer møter i fylkestyret med 

uttale- og forslagsrett. 

 

Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder – velges for 4 år om gangen. Valget finner 

sted innen 1. april det år det avholdes landsmøte. 

 

Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder – velges for 4 år om gangen.  Gjenvalg kan skje, 
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begrenset til 3 perioder. Valget finner sted innen 1. april det år det avholdes landsmøte. 

 

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer eller varamedlemmer er til stede. 

1. varamedlem skal innkalles til fylkesstyrets møter. I tilfelle stemmelikhet er fylkesleders 

stemme avgjørende. 

 

Fylkesstyret avholder møte minimum 4 ganger per år. 

Medlemmer innen fylkesleddet kan være til stede under styrets behandling av 

A-saker, med status som observatør uten talerett. 

 

 
Foreslåtte endringer grunngis i at det er vanskelig å få motkandidater til valg når fylkesleder stiller til 

gjenvalg.  Det kan være både riktig og nyttig å få utskifting etter en tid, for å få nye innspill, og også 

annen geografisk spredning av hvor styremedlemmer kommer fra.  
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