Forslag til endring av §5 Stemmerett, valgbarhet, aldersgrense og fullmakt
For å gjøre vedtektene enklere å forstå, og mer tilpasset foreningens systemer, foreslås teksten ang
stryking av medlemmer endret.
Nåværende tekst:
Alle medlemmer som er over 16 år på det tidspunktet en avstemming skjer, har stemmerett, og er
valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Medlemmer som skylder kontingent, kan av styret strykes som medlem. I perioder hvor det ikke er
medlemskontingent, kan medlemmer som ikke svarer på registrert epostadresse innen 14 dager, også
strykes som medlem.
Når et medlem er strøket, har det ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan ikke tas opp igjen før
skyldig kontingent er betalt. Epost skal sendes fra to ulike medlemmer av styret.

Forslag til ny tekst (endringer merket med rødt):
Alle medlemmer som har betalt årets kontingent før årsmøtet og er over 16 år på det tidspunktet en
avstemming skjer, har stemmerett, og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
Medlemmer som skylder kontingent, kan av styret strykes som medlem. I perioder hvor det ikke er
medlemskontingent, kan medlemmer som ikke svarer på registrert epostadresse innen 14 dager, også
strykes som medlem.
Når et medlem er strøket, har det ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan ikke tas opp
igjen før årets kontingent er betalt. Epost skal sendes fra to ulike medlemmer av styret.

For å understreke at kontingenten må være betalt for at man skal ha stemmerett, foreslår vi en
presisering av det.
«Skyldig kontingent» foreslås endret til «årets kontingent», slik at det tydeliggjøres at det er
kontingent for inneværende år som må betales for at man skal kunne tas opp som medlem igjen.
Alle kontingentkrav sendes i dag via medlemsregistret. I tillegg er det uklart hva som faktisk menes
med teksten «e-post skal sendes fra to ulike medlemmer av styret».
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