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FRA: Lovutvalget 

 

 

Forslag til endring av møterett for medlemmer i NFFs regioner, faggrupper og 

interessegrupper – fysisk eller digital deltakelse 

 

Bakgrunn 
Lovutvalget mener lovene bør reflektere erfaringene NFF har gjort seg gjennom koronapandemien 
med bruk av digitale møtearenaer. Ved at dette tas inn i lover og vedtekter forebygges det samtidig 
at det stilles spørsmål ved lovligheten av beslutninger som er tatt på digitale arenaer. Lovutvalget 
foreslår derfor at det presiseres i vedtektene for regioner punkt 4.2, faggrupper punkt 5.2 og 
interessegrupper punkt 5.2, at medlemmene kan møte fysisk eller digitalt.  
 

  
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar følgende endring av vedtekter for regioner i NFF punkt 4.2, 
faggrupper i NFF punkt 5.2 og interessegrupper i NFF punkt 5.2:  
  
Vedtekter for regioner  
4.2 Møterett  
Regionenes medlemmer har rett til å møte fysisk eller digitalt på årsmøtet med tale-, forslags- og 
stemmerett. Det kan ikke stemmes etter fullmakt. Medlemmene må være til stede på årsmøtet 
fysisk eller digitalt for å kunne avgi stemme.  
 
Forbundsleder og den Forbundsstyret har utpekt, har rett til å møte på årsmøtet med tale- og 
forslagsrett.   
  
Årsmøtet er åpent for forbundets medlemmer, men årsmøtet kan vedta at hele eller deler av møtet 
skal være lukket for andre enn regionenes medlemmer og personer angitt i avsnittet ovenfor.  
  
Vedtekter for faggrupper:  
5.2 Møterett  
Faggruppens medlemmer har rett til å møte fysisk eller digitalt på årsmøtet med tale-, forslags- og 
stemmerett. Det kan ikke stemmes etter fullmakt. Medlemmene må være til stede på årsmøtet 
fysisk eller digitalt for å kunne avgi stemme.  
  
Forbundsleder og den Forbundsstyret har utpekt, har rett til å møte på årsmøtet med tale- og 
forslagsrett.   
  
Årsmøtet er åpent for forbundets medlemmer, men årsmøtet kan vedta at hele eller deler av møtet 
skal være lukket for andre enn faggruppens medlemmer og personer angitt i avsnittet ovenfor.  
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Vedtekter for interessegrupper:  
5.2 Møterett  
  
[Navn]s medlemmer har rett til å møte fysisk eller digitalt på årsmøtet med tale-, forslags- og 
stemmerett. Det kan ikke stemmes etter fullmakt. Medlemmene må være til stede fysisk eller 
digitalt på årsmøtet for å kunne avgi stemme.  
  
Forbundsleder og den Forbundsstyret har utpekt, har rett til å møte på årsmøtet med tale- og 
forslagsrett.   
  
Årsmøtet er åpent for forbundets medlemmer, men årsmøtet kan vedta at hele eller deler av møtet 
skal være lukket for andre enn interessegruppens medlemmer og personer angitt i avsnittet ovenfor. 
  
  

Forbundsstyrets kommentar: 
Forslaget til endring fra Lovutvalget samsvarer med hvordan årsmøtene har vært gjennomført de 

siste årene. Forslaget til endringer bidra til en klargjøring og dermed mindre spørsmål om lovlighet 

ved beslutninger slik Lovutvalget skriver. Det er likevel verdt å merke seg at det ikke fremgår av 

vedtektene at årsmøtet skal avholdes som fysisk møte.   

 

Dette forslaget må videre sees i sammenheng med forslag til endringer av NFFs lover punkt 13.12 Når 

kan landsmøte treffe beslutninger og 13.13 Alminnelig flertallskrav. Det bør vurderes hvorvidt det 

bør være samsvar i NFFs lover og vedtekter i forhold til om digital deltakelse skal tas inn.  

 

Forbundsstyret støtter forslag til vedtak fra Lovutvalget.  

 


