VEDTEKTER FOR FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV
Vedtatt 7. mai 2015

§1

Foreningens navn

Foreningens navn er: Forum for natur og friluftsliv. Foreningen ble stiftet 7. mai 2015. Navnet
forkortes FNF.

§2

Formål

Nasjonalt skal FNF ivareta arbeidsgiveransvaret for koordinatorer i fylkesvise Forum for natur og
friluftsliv og følge opp det faglige arbeidet i disse. I fylkene skal FNF være et forum for å fremme og
styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

§3

Medlemmer

Medlemmer i FNF nasjonalt er følgende organisasjoner: Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes
Landsforbund, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og
Fiskerforbund.
Opptak av nye medlemmer nasjonalt forutsetter enstemmighet blant medlemmene.
Fylkesledd og regionale ledd av nasjonale medlemmer, samt andre organisasjoner som arbeider for å
fremme natur- og friluftslivsinteresser, kan slutte seg til fylkesledd av FNF.
Foreninger som arbeider for å fremme natur- og friluftsinteresser kan etablere kommunale og
interkommunale FNF.

§4

Juridisk person

Foreningen er en egen frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Foreningens fylkes- og kommunalledd er juridisk og økonomisk selvstendige enheter som arbeider i
tråd med foreningens vedtekter og styringsdokument.

§5

Kontingent

Medlemmene betaler ikke kontingent.

§6

Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv i foreningen.

§7

Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i mai måned og fortrinnsvis i tilknytning til årsmøtet i Norsk Friluftsliv,
er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemmene.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret innen utløpet av februar.
Saker som ikke er ført opp i innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre samtlige
medlemmer er representert og enstemmig samtykker i dette i forbindelse med godkjenning av
dagsorden.
Årsmøtet består av én representant fra hver av medlemsorganisasjonene, jf. § 3, første ledd. Styret
har møte- og talerett. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer
enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§8

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

§9

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp
på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det
antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som
er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som
skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

§ 10

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1.

Behandle årsmelding

2.

Behandle regnskap i revidert stand

3.

Behandle innkomne forslag og årsplaner

4.

Velge:
a) Leder for to år av gangen. Ledervervet skal rullere mellom medlemmene
b) Revisor

§ 11

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§ 12

Styret

Foreningen ledes av et styre på inntil syv medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Styret består av øverste administrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk Friluftsliv, Norges
Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftsrådenes
Landsforbund og en representant oppnevnt av de ansatte. I tillegg skal én styreplass rotere blant de
av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som ikke er medlem av styret fra før, for to år av gangen.
Hvert styremedlem har en personlig vararepresentant. Styret konstituerer seg selv med unntak av
styreleder.
Styret skal:
1.

Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.

3.

Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver
tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.

Representere foreningen utad i administrative saker.

5.

Ansette daglig leder.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Beslutninger skal primært søkes løst gjennom konsensus. Styret er vedtaksført når et flertall av
styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§ 13

Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 14

Uttreden

Dersom medlemmer i FNF nasjonalt ønsker å trekke seg ut av organisasjonen, må det meldes
rettidig som sak til årsmøtet, og vil være gjeldende fra påfølgende årsmøte. Organisasjoner
som trekker seg ut av FNF, har ikke krav på noen andel av organisasjonens verdier.
§ 15

Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.
Oppløsning av virksomheten kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Beslutningen om oppløsning krever 2/3 flertall blant de avgitte stemmene.
Ved oppløsning tilfaller gjenværende verdier stifterorganisasjonene.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av virksomheten. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13.

