
 
 

 

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske 
Hamnegata 33, 7714 Steinkjer 

Dato: 13.04.2018. 

 

Til  

Medlemsorganisasjonene i Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske 
 

 

 

 

 

 

VARSEL OM ÅRSMØTE  

STUDIEFORBUNDET NÆRING OG SAMFUNN (SNS) NORDENFJELDSKE 
 

Medlemsorganisasjonene i SNS Nordenfjeldske varsles med dette om årsmøte 

MANDAG 11. JUNI 2018 KL. 12.00 I BODØ. 

 

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL ÅRSMØTET 

Organisasjonene oppnevner og melder inn årsmøterepresentanten(e) til SNS Nordenfjeldske via 

nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no innen 17. mai. 

Innkalling med saksdokumenter blir sendt direkte årsmøterepresentantene 2 uker før årsmøtet. 

Årsmøterepresentantenes utgifter i forbindelse med årsmøtet bæres av den enkelte 

medlemsorganisasjon. 

 

SAKER TIL ÅRSMØTET 

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet,  

Forslag sendes til nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no innen 7. mai 2018. 

 

STEMMERETT 

Stemmerett i årsmøtet har de medlemsorganisasjoner i fylket/regionen, som har hatt studieaktivitet i 

regionen foregående år (2017). Hver representant har én stemme.  

- Inntil 500 timer i meldingsåret: organisasjonen har 1 stemme.   

- Over 500 timer i meldingsåret: organisasjonen har 2 stemmer.  

- Ingen studieaktivitet: organisasjonen kan møte med tale og forslagsrett. 

FORSLAG TIL VALGKOMITEEN 

Forslag til tillitsvalgte (styrerepresentanter) i SNS Nordenfjeldske sendes til 

nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no innen 7. mai 2018. 

 

 

Med hilsen 

 

Nils Asle Dolmseth /sign./    

styreleder     Tove Berre 
      daglig leder 

 

 

 

 

 

 

mailto:nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no
mailto:nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no
mailto:nordenfjeldske@naeringogsamfunn.no


2 

 

Vedtekter for  

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske 
 

(Basert på mønstervedtekter for regionledd i Studieforbundet næring og samfunn) 

 

Vedtatt på årsmøtet 19.06.12 

 

 

§ 1 Navn og organisasjon 

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske er en demokratisk oppbygd og ideell organisasjon med 

hovedkontor i Steinkjer.  

 

§ 2 Formål 

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske har til formål å fremme arbeidet med folkeopplysning 

og voksnes læring, og i samarbeid med medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og høy 

studieaktivitet i regionen.  

 

§ 3 Virkemidler og arbeidsform 

Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske skal gjennom sitt arbeid: 

 Bistå med formidling av offentlige tilskudd til den virksomheten som organiseres innen rammene av Lov 

om Voksenopplæring. 

 Bidra til hensiktsmessig samordning av medlemsorganisasjonenes opplæringsvirksomhet. 

 Gi opplæringstilbud til medlemsorganisasjonenes medlemmer og tillitsvalgte. 

 Søke om, og formidle kunnskap om, andre tilskudds- og finansieringsordninger. 

 I samarbeid med medlemsorganisasjonene etter behov organisere læringsaktiviteter gjennom lokale 

avdelinger. 

 

§ 4 Medlemskap 

Medlemmer av Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske er demokratisk oppbygde organisasjoner 

som driver læringsaktiviteter.  Medlemskap hos Studieforbundet næring og samfunn nasjonalt gir automatisk 

medlemskap på regionnivå.  

 

§ 5 Regionårsmøtet 

Regionårsmøtet er Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske sitt øverste organ.  

 

Stemmerett har de medlemsorganisasjoner i fylket/regionen, som har hatt studieaktivitet i regionen 

foregående år.  

- Hver organisasjon har 1 stemme.  

- Organisasjoner som har hatt flere enn 500 studietimer i meldingsåret får 2 stemmer.   

 

Hver representant har én stemme. Organisasjoner som ikke har hatt studieaktivitet kan møte med tale og 

forslagsrett – men kan allikevel velges til verv. Vedtak fattes med simpelt flertall. 

 

Representantene oppnevnes av medlemsorganisasjonene. 

 

Regionårsmøtet innkalles ordinært en gang i året, innen utgangen av juni. Melding om årsmøte sendes 8 uker 

før møtet avholdes. Saker som et medlem ønsker tatt opp, må være sendt styret senest 5 uker før møtet. 

Innkallingen skjer av styret med minst 2 ukers varsel.  

 

Ordinært regionårsmøte skal: 

a) Velge 2 utsendinger til å underskrive protokollen. 

b) Godkjenne årsmelding og revidert regnskap. 

c) Fastsette strategisk plan, arbeidsplan og budsjett for virksomheten. 

d) Behandle andre saker som styret eller noen av medlemmene ønsker å ta opp. 

e) Velge styrets leder for 1 år 

f) Velge 4 styremedlemmer for 2 år etter forslag fra medlemmene. Styremedlemmer velges med rotasjon i 

2-årige perioder. Ved første gangs valg fordeles funksjonstid på 1 og 2 år etter loddtrekning. 

g) Velge nestleder for 1 år blant de valgte styremedlemmene. 
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h) Velge 3 varamedlemmer for 1 år i nummerorden. 

i) Velge valgkomite med 3 medlemmer for 3 år. Ved første gangs valg fordeles funksjonstid på 1, 2 og 3 år 

etter loddtrekning. Den av valgkomiteens medlemmer som har vært i komiteen lengst er leder. 

j) Velge revisor. 

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst halvparten av medlemmene krever det. Så vidt mulig 

skal innkalling skje med 2 ukers varsel. 

 

Representantenes utgifter i forbindelse med årsmøtet bæres av den enkelte medlemsorganisasjon. 

 

 

§ 6 Regionstyret 

Regionstyret er beslutningsorgan mellom årsmøtene. 

 

Styret består av 5 medlemmer. Årsmøtet kan ved behov utvide styret til 7 representanter, permanent eller for 

en begrenset periode. 

 

I sitt arbeid skal styret blant annet: 

a) Lede driften i overensstemmelse med beslutninger fattet av årsmøtet og i samsvar med disse vedtektene. 

b) Utarbeide strategiplaner, arbeidsplaner og budsjett for virksomheten på regionplan og legge dette fram 

for godkjenning i årsmøtet.  

c) Legge fram årsmelding og årsregnskap for årsmøtet.  

d) Sørge for at regnskapet revideres i henhold til pålegg fra Studieforbundet næring og samfunn nasjonalt.  

e) Sørge for tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse, enten ved ansettelse eller innleie. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet 

teller styreleders stemme dobbelt. 

 

Regionleddet forpliktes ved underskrift av styreleder og daglig leder sammen, eller den styret gir fullmakt. 

Styret kan meddele prokura. 

 

§ 7 Lokalutvalg  

Medlemsorganisasjonene på lokalt plan kan i samarbeid med regionleddet oppnevne et lokalutvalg som skal 

lede kursvirksomheten i en eller flere kommuner. Utvalget består av studieledere/opplæringsansvarlige i 

medlemsorganisasjonenes lokalledd. Alle medlemsorganisasjoner kan på like vilkår melde seg inn i 

lokalutvalget, men ingen har plikt til medlemskap. 

 

Lokalutvalget må inngå en formell samarbeidsavtale med regionleddet.  

Lokalutvalget er ansvarlig for å legge fram regnskap for opplæringsvirksomheten med offentlige tilskudd for 

Studieforbundet næring og samfunn nasjonalt. Utvalget legger fram årsmelding og revidert driftsregnskap 

overfor medlemslagene og regionleddet. Utvalget kan ansette egen sekretær. Lokalutvalgene forpliktes av 

retningslinjer utarbeidet av Studieforbundet næring og samfunn nasjonalt. Regionstyret kan utarbeide 

supplerende retningslinjer. 

 

§ 8 Endring av vedtektene 

Endringer i vedtektene behandles i Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske sitt årsmøte og 

krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Framlegg til endring av vedtektene må sendes styret innen 15. 

januar. Styret må sende medlemsorganisasjonene de innkomne forslagene sammen med melding om årsmøte 

senest 8 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer må godkjennes av styret for Studieforbundet næring og 

samfunn nasjonalt. 

 

§ 9 Oppløsning 
Oppløsning av Studieforbundet næring og samfunn Nordenfjeldske avgjøres av årsmøte og krever 2/3 

flertall, eller som en konsekvens av at Studieforbundet næring og samfunn nasjonalt nedlegges.  

 

Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell overskytende midler gå til lignende formål jfr. 

§ 2 Formål. 

 


