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§ 1 Navn og organisasjon 
	

Studieforbundet næring og samfunn er en landsomfattende, demokratisk oppbygd og ideell 
organisasjon. Studieforbundet er organisert som en forening med hovedkontor i Oslo 
kommune og med regional forankring. 

 

§ 2 Formål 
	

Studieforbundet næring og samfunn 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 hele landet. Dette skal skje gjennom: 

• Å formidle offentlige tilskudd til den virksomheten som organiseres innen rammene 
av Lov om voksenopplæring og ha ansvar for nødvendig rapporteringsvirksomhet 
overfor myndighetene.  

• Å bistå medlemsorganisasjonene i å organisere opplæringsvirksomhet og å utvikle 
studiefaglig og pedagogisk veiledningsmateriell. 

• Å gi opplæringstilbud til medlemsorganisasjonenes medlemmer, tillitsvalgte og 
ansatte.  

• Å skape møteplasser som fremmer samarbeid mellom de ulike 
medlemsorganisasjonene. 

• Å drive nettskolen Studieforbundet næring og samfunn Fjernundervisning innenfor 
de føringene Lov om voksenopplæring og tilhørende retningslinjer gir for nettskoler. 
For øvrig faller nettskolen innunder Studieforbundet næring og samfunn vedtekter 
og retningslinjer.  

§ 3 Medlemskap og kontingent 
  a) Medlemskap 

Studieforbundet er åpent for medlemskap for demokratisk oppbygde organisasjoner med 
medlemsvalgte styrende organer. 

 Organisasjonene må gjennom sitt formål eller sine aktiviteter følge FNs og Europarådets 
konvensjoner om menneskerettighetene. 

 Studieforbundets styret vedtar opptak av nye medlemmer.  

 Medlemmene er forpliktet til å følge studieforbundets vedtekter og betale fastsatt 
kontingent. Studieforbundet er underordnet Lov om voksenopplæring. 
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 Utmelding av studieforbundet kan skje pr. 31.12. med minst 6 måneders varsel. En 
medlemsorganisasjon, som trer ut pr. 31.12., har ikke krav på andel av studieforbundets 
midler eller formue. 

 b)Kontingent 

 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.  

 Kontingent betales av medlemsorganisasjoner, regioner og lokale utvalg. 

 

  

§ 4 Årsmøte 
	

Årsmøtet er studieforbundets høyeste myndighet. 

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mai hvert år. 

Årsmøtet ledes av en årsmøtevalgt møteleder. Det skal føres protokoll over årsmøtets 
forhandlinger. 

a) Innkalling 
Melding om årsmøte skal sendes medlemsorganisasjonene minst 4 måneder før møtet. 
Forslag om endring av vedtektene må sendes styret minst 3 måneder før årsmøtet (jfr § 8).  
Andre saker som ønskes behandlet sendes styret minst 2 måneder før møtet. Innkalling med 
sakliste og saker sendes ut av styret minst 1 måned før møtet. 

b) Årsmøtets sammensetning 
Årsmøtet består av styret og representanter for medlemsorganisasjonene som har betalt 
kontingent.   Fordeling av stemmer:  

8 – 100 studietimer 1 
101 - 500 studietimer: 2  
501 - 1 500 studietimer: 3  
1501 - 5 000 studietimer: 4  
5 001 - 10 000 studietimer: 5  
10 001 studietimer - og videre: 6              
 

Organisasjoner som har betalt kontingent, men ikke har studieaktivitet, har observatørstatus. 

En delegat kan stemme med fullmakt for alle stemmene i egen medlemsorganisasjon. 
Årsmøterepresentantene godkjennes av årsmøtet etter et utarbeidet system for fullmakter. 
Informasjon om fullmaktssystemet gis sammen med melding om årsmøtet. 
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Årsmøtet treffer sine avgjørelser ved flertallsvedtak når ikke annet er fastsatt i vedtektene.  
 

c) Årsmøtets oppgaver 
Ordinært årsmøte skal behandle 

1. Konstituering av møtet og valg av 2 utsendinger til å underskrive protokollen 
2. Årsmelding. Styret har ikke stemmerett i denne saken. 
3. Regnskap og revisjonsrapport. Styret har ikke stemmerett i denne saken 
4. Innmeldte saker 
5. Strategiplan 
6. Fastsetting av kontingent og rammebudsjett for påfølgende år 
7. Opptak og/eller eksklusjon av medlemsorganisasjoner 
8. Valg av styre, valgkomité, møteleder og revisor 
9. Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte.    

 
Saker som ikke står på innkallingen kan ikke behandles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Valg 
 Styret 
 

Ordinære styremedlemmer  velges med rotasjon i 2 årlige perioder.  

 Styreleder og nestleder er på valg forskjellige år. 
 
 Valgkomité 
 
  

• 3 medlemmer for tre år 
 

 Valgkomiteens medlemmer velges i rotasjon, men slik at ett medlem er på valg hvert 
 år. Valgkomitéens leder er det lengst sittende medlem. 

 
Møteleder 
 
• Møteleder med vara for neste årsmøte velges for 1 år 
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Revisor 
• Revisor velges for 1 år 

 

Valgkomiteens innstilling vedlegges utsending av saksdokumentene.  Kandidater foreslått 
innen fristen er valgbare i årsmøtet. Benkeforslag på årsmøtet godtas ikke. 

Årsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.  

Valg av styret og valgkomiteen skal være skriftlig. Andre valg skal være skriftlige hvis minst 
1 delegat ber om det. 

Hvis ingen av kandidatene ved valg får mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal det 
holdes omvalg mellom de kandidatene som har fått flest stemmer. Blir stemmetallet likt i 
andre valgomgang, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
 
Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller ved at minst 1/3-del av 
medlemsorganisasjonene forlanger det. 

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel og med saksdokumenter vedlagt.  

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. 

e) Spesielle bestemmelser 
Etter disse vedtekter forstås flertallsvedtak som mer enn halvparten av de avgitte og 
godkjente stemmer (Ref. fullmaktsstemmer). Blanke stemmer regnes som ikke avgitte. 

 

§ 5 Styret 
Styret er studieforbundets høyeste myndighet mellom årsmøtene og rapporterer til årsmøtet.  

a) Styrets sammensetning 
Styret har 5 medlemmer, og utgjøres av styreleder, nestleder og 3 styremedlemmer. 

Gyldig vedtak i styret krever at minst 3 deltar i behandlingen, hvorav en enten er leder eller 
nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  

b) Styrets oppgaver 
• Styret er ansvarlig for å følge opp studieforbundets politikk, og for forvaltning, drift 

og økonomi innenfor rammen av voksenopplæringsloven og de vedtak som gjøres av 
årsmøtet.  
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• Styret skal fastsette handlingsplan og budsjett for hvert år, og har en spesiell plikt til 
å virke for at studieforbundet har en forsvarlig egenkapital.  

• Styret vedtar organisasjonsplaner, ansetter og avskjediger generalsekretær, og 
utarbeider instruks for denne. 

• Styret kan vurdere behovet for medlemsmøter og ulike fagutvalg. 

• Styret skal med utgangspunkt i lov om voksenopplæring og regionale behov, 
stimulere til effektive regionledd i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. 
Organiseringen forankres i mønstervedtekter. 

c) Prokura 
Styreleder og generalsekretær i fellesskap tegner organisasjonen. 

 

§ 6 Regionledd  
Studieforbundet næring og samfunn har en regional forankring over hele landet. 
Regionleddene er demokratisk oppbygd. Årsmøtet i Studieforbundet næring og samfunn 
vedtar mønstervedtekter og godkjenner vedtekter for regionleddene. Regionleddet må inngå 
samarbeidsavtale med Studieforbundet næring og samfunn.  
 
Studieforbundet næring og samfunn og hvert enkelt regionledd hver for seg kan inngå avtale 
om samarbeid med andre organisasjoner og om ansettelse av regionale medarbeidere. 

 
§ 7 Ekskludering og suspensjon 
Medlemsorganisasjoner som ikke arbeider i samsvar med studieforbundets formålsparagraf 
eller lov om voksenopplæring, eller som bryter grunnleggende forutsetninger for 
medlemskapet, kan ekskluderes av et ordinært årsmøte med 2/3 flertall.  
 
Dersom styret mener en medlemsorganisasjon bør suspenderes øyeblikkelig på grunn av 
forhold som nevnt i første ledd i denne paragraf, kan dette gjøres med 2/3 flertall i styret. 
Suspensjonen gjelder da frem til første ordinære årsmøte, hvor årsmøtet enten opphever 
suspensjonen, eller bekrefter den med en eksklusjon av den suspenderte 
medlemsorganisasjon etter gjeldende regler.  
 

§ 8 Vedtektsendringer 
Disse vedtektene kan kun endres av et ordinært eller ekstraordinært årsmøte og med minst 
2/3-dels flertall. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende minst 3 måneder før 
årsmøtet. Ved varsel om årsmøte skal det informeres om fristen og saksgangen. (Ref §4, a) 
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§ 9 Oppløsning 
Oppløsning av studieforbundet kan kun skje ved behandling på to påfølgende årsmøter, 
hvorav det ene kan være ekstraordinært. Det må være minst 3 måneder mellom årsmøtene. 
Vedtak om oppløsning krever tilslutning fra 2/3 av alle stemmeberettigede på årsmøtet. 

Eventuelle midler skal fordeles slik det siste årsmøtet bestemmer i henhold til formålet. 
Årsmøtet kan velge et avviklingsstyre. 

 


