BOKMÅL

Vedtekter
FOR NORGES BYGDEK VINNELAG

INNHOLD
Sist revidert juni 2016

Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges Bygdekvinnelag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta kvinnenes og bygdefolkets kulturelle, sosiale og økonomiske interesser og bygge på likeverd, demokrati og kristen kulturarv.
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§1
Organisasjonen sitt formål

II

Valgnemdas arbeid

HJELPEFOND

§2
Hovedoppgaver og arbeidsform
Organisasjonen sine prioriterte oppgaver er nedfelt i politisk plattform, budsjett,
strategidokument og arbeidsplan.

§3
Medlemskap
a)

Alle som støtter Norges Bygdekvinnelags formål kan bli medlem av Norges
Bygdekvinnelag. Medlemskapet er personlig. Medlemmene er tilsluttet et
lokalt lag. Der lokallag ikke finnes, organiseres medlemmene i nærmeste
lokallag eller i fylkeslaget.

b)

Støttemedlemskap
Personer/institusjoner/organisasjoner som vil støtte Norges Bygdekvinnelags arbeid, kan tegne støttemedlemskap. Disse har ikke stemme- eller
representasjonsrett.

s. 15 Vedtekter for
		 Bygdekvinnenes hjelpefond
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§4
Organisasjonen
a)

Norges Bygdekvinnelag sine medlemmer er organisert i lokallag med
landsmøtet som høyeste myndighet.

b)

Lokallagene i et fylke skal slutte seg sammen i fylkeslag. Den høyeste
vedtaksføre myndighet i fylkeslaget er årsmøtet.

c)

Norges Bygdekvinnelag og Norges Bygdeungdomslag. Norges Bondelag er
gjensidig representert i styrene i fylkeslag og hovedorganisasjonen. Det bør
være gjensidig representasjon i lokallagene.

e)

Norges Bygdekvinnelag har en felles logo for alle organisasjonsledd. Denne
kan brukes med navnet på lokallaget, fylkeslaget eller Norges Bygdekvinnelag.

f)

Lokal- og fylkeslag skal følge organisasjonens vedtak, gjeldende vedtekter
og styringsdokumenter. Lokal-, fylkes- og sentralleddet skal behandle saker
fra medlemmene. Hvis lokal- eller fylkeslag ønsker å sende henstillinger til
sentrale myndigheter skal saken sendes Norges Bygdekvinnelag for videre
behandling.

g)

Lederverv i Norges Bygdekvinnelag, fylkeslag og lokallag har en makstid på
6 år sammenhengende.

§5
Landsmøte/årsmøte
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a)

Den høyeste vedtaksføre myndighet i Norges Bygdekvinnelag er landsmøtet.

b)

Ordinært landsmøte holdes annethvert år innen utgangen av juni, og skal så
langt råd er, holdes vekselvis i de forskjellige landsdelene. Fylkesårsmøter
holdes årlig innen 1.april. Lokallag holder sine årsmøter årlig innen 1. november.
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c)

Landsmøte/årsmøte innkalles av styret ved leder.

d)

Ekstraordinært landsmøte holdes når minst halvparten av styret eller når
minst halvparten av landsmøterepresentantene krever det. Ekstraordinært
fylkesårsmøte skal holdes når minst halvparten av styremedlemmene, når
1/4 av medlemmene eller når hovedorganisasjonen krever det. Ekstraordinært lokallagsårsmøte skal holdes når minst halvparten av styremedlemmene, når 1/4 av medlemmene i laget eller når vedkommende fylkeslag
krever det.

e)

Landsmøtet skal kunngjøres minst 10 uker i forveien, fylkesårsmøtet minst 8
uker i forveien og lokallagsårsmøtet minst 4 uker i forveien, alle med skriftlig varsel. Innkalling og saksliste/dokumenter for landsmøte skal sendes ut
4 uker før møtet, for årsmøte 2 uker før møtet. Ekstraordinært landsmøte/
årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel.

f)

Rett til å legge frem saker for landsmøtet har Norges Bygdekvinnelags styre,
fylkeslag og lokallagene etter tilslutning i fylkeslag, Norges Bondelag og
Norges Bygdeungdomslag. Saker som skal behandles av landsmøtet må
være kommet inn til styret minst 8 uker før ordinært landsmøte skal holdes.
Forslag til vedtektsendringer og endringer i politisk plattform må være
kommet inn til styret minst 16 uker før ordinært landsmøte skal holdes.

g)

Rett til å legge frem saker for fylkesårsmøtet har fylkesstyret, lokallagene,
fylkesbondelaget og fylkesbygdeungdomslaget. Sakene må være kommet
til styret 8 uker før årsmøtet. Rett til å legge frem saker for lokallagets årsmøte har styret og lagets medlemmer. Om stedets Bondelag og Bygdeungdomslag er representert i styret har de rett til å legge frem saker. Sakene må
være kommet til styret 3 uker før årsmøtet.

h)

Sentralstyret har rett til å legge fram saker for landsmøtet som ikke er ført
opp på sakslisten. Det kan ikke fattes vedtak i disse uten landsmøtets godkjenning. Tilsvarende gjelder for fylkesstyret/lokallagsstyret og deres årsmøter. Saker som gjelder vedtektsendringer, politisk plattform og oppløsning av
lokallag, fylkeslag eller Norges Bygdekvinnelag må følge tidsfristene gitt i §5
bokstav e og f.
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I)

LANDSMØTET ER SAMMENSATT AV:
1.
2.
3.
4.

sentralstyrets medlemmer
fylkeslagets leder og 1 representant for hvert påbegynt
200. medlem i fylkeslaget
2 representanter valgt av Norges Bondelag
2 representanter valgt av Norges Bygdeungdomslag

FYLKESÅRSMØTET ER SAMMENSATT AV:
1.
2.

3.
4.

fylkesstyrets medlemmer
leder av lokallag pluss en valgt representant for hvert lag med inntil
20 medlemmer og en valgt representant for hvert videre påbegynte
50. medlem
2 representanter fra fylkesbondelaget
2 representanter fra fylkesbygdeungdomslaget

l)

§6
Landsmøtets/årsmøtets gjøremål
MØTET SKAL:
a)

velge 2 som sammen med leder skal undertegne protokollen

b)

behandle styrets forslag til årsmelding for Norges Bygdekvinnelag/fylkeslag/
lokallag

c)

behandle regnskap med melding fra revisor

d)

behandle forslag til arbeidsplan

e)

behandle styrets forslag til kontingenter og budsjett

f)

behandle melding og regnskap for styrer, utvalg og fond valgt av
landsmøtet/årsmøtet

g)

1.

velge leder og styremedlemmer med vararepresentanter for
gjeldende organisasjonsledd

2.

personer med vararepresentanter til valgnemnd for kommende periode

3.

velge møteleder med vara for kommende landsmøte/årsmøte

4.

velge revisor/revisorer og fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte revisorer

5.

Etter forslag fra valgnemnda fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte, godt
gjørelse for reise-, kost- og oppholdsutgifter, evt. andre godtgjørelser

LOKALLAGSÅRSMØTET ER SAMMENSATT AV:
1.
2.
j)

Alle landsmøte- /årsmøteutsendinger har møte-, tale-,
forslags- og stemmerett.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

k)
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styrets medlemmer
øvrige medlemmer

Styret har ikke stemmerett når det gjelder årsmelding,
budsjett og regnskap.
Møteleder har ikke stemmerett.
Medlemmer av valgnemnda har talerett i de sakene
valgnemnda innstiller til.
1. vararepresentant har talerett.
Generalsekretæren har talerett i landsmøtet.
Alle medlemmer og støttemedlemmer av Norges Bygdekvinnelag har
rett til å følge forhandlingene i landsmøtet/årsmøtet, men de har ikke
tale- og forslagsrett. Landsmøtet/årsmøtet kan i særskilte anledninger
gi talerett.

Landsmøtet/årsmøtet kan vedta at enkelte saker blir behandlet i lukket
møte, og bestemmer da hvordan vedtak i disse sakene skal kunngjøres.
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Kost- og oppholdsutgifter til landsmøterepresentantene betales av Norges
Bygdekvinnelag sentralt. Fylkeslagene dekker reiseutgifter for sine delegater. Reisefordelingsprinsippet ligger til grunn. Norges Bondelag og Norges
Bygdeungdomslag betaler selv for sine representanter.

h)

behandle andre saker som legges fram

i)

føre protokoll
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§7
Styret
a)

Norges Bygdekvinnelag sine organisasjonsledd ledes av et styre valgt av
landsmøtet/årsmøtet, sentralstyre, fylkesstyre og lokallagsstyre.

b)

Styret er ansvarlig ovenfor landsmøtet/årsmøtet for sin virksomhet og forvaltning av bygdekvinnelagets midler.

c)

Sentralstyret består av 9 medlemmer og 3 varamedlemmer. 7 velges av
landsmøtet. 1 medlem velges av Norges Bondelag og 1 medlem velges av
Norges Bygdeungdomslag.
Fylkesstyrer består av 5-7 medlemmer og 2-3 varamedlemmer valgt av 		
årsmøtet, samt et medlem fra Norges Bondelags fylkeslag og et medlem fra
Norges Bygdeungdomslags fylkeslag.
Lokallagsstyrer består av 3-7 medlemmer valgt av årsmøtet og 1-2 		
varamedlemmer, og et medlem valgt av det lokale Bondelaget og et medlem
valgt av det lokale Bygdeungdomslaget.

d)

Mindre saker kan avgjøres av et arbeidsutvalg på 3 medlemmer. Lederen og
nestlederen er selvskrevne medlemmer av utvalget. 1 medlem velges av og
innen styret. Vedtak fattet av arbeidsutvalget framlegges for styret.

e)

Styret har møte når lederen bestemmer det eller minst halvparten av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av
medlemmene møter. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.
Generalsekretæren deltar i sentralstyrets møter med talerett, men har ikke
stemmerett.

f)

Styret kan etter behov oppnevne utvalg/komiteer med 2 til 5 medlemmer og
utarbeide instruks for disse.

g)

Styrets oppgaver er å:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

lede lagets arbeid i samsvar med Norges Bygdekvinnelags vedtak, 		
vedtekter og styringsdokumenter
ta opp saker som er av interesse for medlemmene og laget
behandle saker som blir sendt fra medlemmer/andre organisasjonsledd
ha ansvar for rekruttering og medlemsverving
administrere og føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi
forberede saker som skal legges fram for landsmøtet/årsmøtet
tilsette og avsette generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag
generalsekretær har fullmakt til å foreta ansettelser og til å utøve
personalpolitikk etter retningslinjer gitt av sentralstyret
oppnevne representanter til organisasjoner Norges Bygdekvinnelag
er tilsluttet

h)

Dersom et lokal- eller fylkeslag gjør vedtak som er i strid med Norges Bygdekvinnelags vedtekter eller vedtak, kan sentralstyret oppheve vedtaket.

i)

Norges Bygdekvinnelag forpliktes ved underskrift av leder og generalsekretær sammen. Styret kan i spesielle tilfeller gi fullmakt og meddele prokura.
Fylkeslag og lokallag forpliktes ved underskrift av leder.

j)

Det skal føres protokoll over styrets og arbeidsutvalgets drøftinger. Det
samme gjelder for utvalg, nemnder og styrer som er oppnevnt av styret.

k)

Alle valg av Norges Bygdekvinnelags styremedlemmer gjennomføres med
skriftlig votering når det gjelder leder, nestleder, styremedlemmer og 		
vararepresentanter til styret. Andre valg kan gjennomføres ved andre 		
voteringsmåter med årsmøtets godkjenning. Kravet til godkjent valg ved
skriftlig votering er mer enn halvparten av de avgitte stemmene - absolutt
flertall. Blanke stemmer teller. Oppnår ingen av kandidatene absolutt flertall,
må det foretas ny votering. Får heller ingen av kandidatene absolutt flertall
i annen valgomgang, blir det bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som
har fått flest stemmer. Blir det likt stemmetall i den valgomgangen avgjøres
valget ved loddtrekning.
På fylkes- og lokallagsnivå skal det gjennomføres skriftlig valg dersom det er
flere kandidater til et verv eller når noen krever det.

8
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§8
Økonomiske ansvarsforhold

§ 11
Regnskap

Norges Bygdekvinnelag er ikke ansvarlig for de økonomiske og organisasjonsmessige vedtak og disposisjoner som lokallag og fylkeslag gjør med mindre disse er
forelagt og godkjent av Norges Bygdekvinnelags styre.

Norges Bygdekvinnelag skal ha eget spesifisert regnskap som revideres av offentlig
godkjent revisor. Regnskapet følger kalenderåret. Fylkeslag og lokallag skal ha spesifisert regnskap som følger årsmøteperioden, revidert av 2 årsmøtevalgte revisorer.

§9
Kontingent

§ 12
Meldinger

Medlemmene betaler årlig lokallagskontingent, fylkeskontingent og sentral kontingent
direkte til Norges Bygdekvinnelag. Når betalingen er kommet inn til sentralleddet,
føres lokal- og fylkeskontingent tilbake til det respektive lokal- og fylkeslag. Den
sentrale kontingenten og kontingenten for støttemedlemmer bestemmes av Norges
Bygdekvinnelags landsmøte. Fylkeskontingenten bestemmes av fylkeslagsårsmøtet
og den lokale kontingenten av lokallagsårsmøtet. Kontingenten skal være betalt til
Norges Bygdekvinnelag innen 15. februar.

Lokallag, fylkeslag og faste utvalg har plikt til å gi meldinger og opplysninger som
styret i Norges Bygdekvinnelag ber om. Tillitsvalgte som representerer Norges
Bygdekvinnelag i andre organisasjoner, komiteer, utvalg og lignende må gi styret
i Norges Bygdekvinnelag melding om sitt arbeid. Slike tillitsvalgte kan ikke gjøre
Norges Bygdekvinnelag ansvarlig uten etter særlig fullmakt.

§ 10
Fond
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a)

Etter godkjenning av landsmøtet kan Norges Bygdekvinnelag sette av midler
til fond som arbeidsfond, driftsfond og lignende. Disse fondene disponeres
av styret i Norges Bygdekvinnelag hvis ikke annet er bestemt.

b)

Fond med egne styrer disponerer fondets avkastninger etter gjeldende
statutter. Beretning og regnskap skal legges fram for landsmøtet/årsmøtet
i Norges Bygdekvinnelag/fylkeslag/lokallag.
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§ 13
Endring av vedtektene
Endringer i Norges Bygdekvinnelags vedtekter og politiske plattform kan bare gjøres
på ordinært landsmøte i Norges Bygdekvinnelag med 2/3 flertall. Forslag til endring
av vedtektene og politisk plattform skal være sendt fylkeslagene og lokallagene til
uttalelse 3 måneder før landsmøtet blir holdt.

NORGES BYGDEKVINNELAG | VEDTEKTER

11

§ 14
Oppløsning av Norges
Bygdekvinnelag
Vedtak om oppløsning av Norges Bygdekvinnelag må fattes av 2 landsmøter etter
hverandre med 3/4 flertall av de tilstedeværende landsmøteutsendinger. Frammøte
av det totale antall representanter må være minst 75% av valgte delegater.
•

Det må være minst 6 måneder mellom de 2 landsmøtene.

•

Forslag om oppløsning må på forhånd - senest 3 måneder før
landsmøtet - være sendt lokal- og fylkeslagene til uttalelse.

•

Dersom Norges Bygdekvinnelag oppløses, bestemmer det siste
landsmøtet med 3/4 flertall hvordan eventuell formue skal brukes.

§ 15
Oppløsning av fylkeslag
Vedtak om oppløsning av fylkeslag må fattes av to årsmøter etter hverandre med
3/4 flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Fremmøte av det totale antall
valgte representanter på årsmøtet må være minst 50prosent. Dersom ikke 50 prosent
fremmøte, enten personlig eller ved fullmakt, på årsmøtet kan oppfylles, skal saken
oversendes til styret i Norges Bygdekvinnelag.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan ikke skje før tidligst to måneder etter
første årsmøte. Forslag om oppløsning må på forhånd og senest tre måneder før
første årsmøte være sendt lokallagene for uttalelse. Styret i Norges Bygdekvinnelag
skal ha skriftlig melding om forslaget seinest tre måneder før første gangs behandling.

§ 16
Oppløsning av lokallag
Vedtak om oppløsning av lokallag må fattes av to årsmøter etter hverandre med 3/4
flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Innkalling til ekstraordinært årsmøte
kan ikke skje før tidligst to måneder etter ordinært årsmøte. Fylkeslaget og sentralstyret
i Norges Bygdekvinnelag skal ha skriftlig melding om slike forslag senest to måneder
før førstegangs behandling. Om laget ikke lenger har betalende medlemmer til å
gjennomføre ekstraordinært årsmøte tilfaller ansvaret for videre behandling av saken
Norges Bygdekvinnelag.
Ved oppløsning av lokallaget skal lagets midler stå urørte i 3 år og forvaltes av fylkesstyret. Dersom det stiftes nytt lag i denne perioden, med samme formål i kommunen/
bygda, går lagets midler vederlagsfritt til det nye laget. Blir det ikke stiftet nytt lag i
dette tidsrommet, tilfaller midlene Norges Bygdekvinnelag, hvor de settes av på fond
til oppstart av nye lag. Lagets arkiv skal tilfalle det respektive fylkeslaget. Lagets
øvrige eiendeler skal fordeles av lokallagsstyret. Fast eiendom skal tilfalle det respektive fylkeslaget.

§ 17
Sammenslåing av lokallag
Vedtak om sammenslåing med annet lag må fattes i årsmøtet med 3/4 flertall av årsmøtets tilstedeværende medlemmer. Frammøte må være minst 50prosent av medlemstallet. Norges Bygdekvinnelag og fylkeslaget skal ha skriftlig melding om forslag om
sammenslåing av lokallag senest 1 måned før årsmøtet. Slås laget sammen med annet
lag går formuer, fast eiendom og arkiv til det nye laget.

Ved oppløsning av fylkeslaget skal lagets bankinnskudd og kontantbeholdning gå
til Norges Bygdekvinnelags oppstartsfond. Lagets arkiv og fast eiendom skal tilfalle
Norges Bygdekvinnelag. Fylkesstyret har ansvar for å fordele lagets øvrige eiendeler.
12
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REGLER OG INSTRUKS
for valgnemnder

VEDTEKTER
for Bygdekvinnenes hjelpefond

I Valg av valgnemnd

a) Bygdekvinnenes Hjelpefond har som formål å hjelpe jordbrukere og/eller medlemmer
av Norges Bygdekvinnelag som grunnet sykdom, uhell, ulykke eller personlige
kriser som har ført til økonomiske og/eller andre vanskeligheter.

a) Norges Bygdekvinnelags landsmøte
velger 1 representant med personlig
vararepresentant, til valgnemnda,
fra hver av de 4 valgsonene:
•

Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

•

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Hordaland og Rogaland

•

Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Østfold og Telemark

•

Oppland, Hedmark, Buskerud og Akershus

b) Årsmøtene i fylkeslag og lokallag velger
en valgnemnd på 2-3
medlemmer og 1-2 varamedlem.
c) Landsmøtet/årsmøtet skal velge leder
med nestleder blant de
valgte medlemmene av valgnemnda.
Valget av medlemmer og varamedlemmer
gjelder for 2 landsmøte-/årsmøteperioder,
mens leder og nestleder utpekes for 1 landsmøte-/årsmøteperiode. Ved første nyvalg går
halvparten av medlemmene ut ved loddtrekning, slik at halvparten av medlemmene
er på valg annen hver valgperiode

II Valgnemndas arbeid
a) Valgnemnda skal legge fram innstilling
for landsmøtet/årsmøtet
jfr. vedtektene §6 g.
b)

1. Valgnemndas innstilling skal 		
foreligge senest ved utsending
av ordinære saksdokumenter til
landsmøte-/årsmøterepresentantene.
2. Under ekstraordinære forhold kan
valgnemnda fremme sin innstilling
under Landsmøtet/årsmøtet.

14
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c) Lokal- og fylkeslag kan fremme forslag
om personer til sentrale tillitsverv. Disse
må være valgnemnda i hende senest 2
måneder før landsmøtet/årsmøtet.
d) Valgnemndas leder har møte- og
talerett i landsmøtet/årsmøtet under
behandling av sakene valgnemnda
innstiller til.
e) Norges Bygdekvinnelags generalsekretær fungerer som sekretær for
den sentrale valgnemnda.

b) Fondets midler er i hovedsak gaver fra lokallagene. Fondets midler disponeres av
et eget styre. Det skal til en hver tid være en gjenværende kapital i fondet på kr
250.000,- som bare kan disponeres i samråd med styret i Norges Bygdekvinnelag.
c) Arbeidsutvalget i Norges Bygdekvinnelags er styret i Bygdekvinnenes Hjelpefond
Sekretariatet i Norges Bygdekvinnelag er sekretær for fondet.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er tilstede.
d) Det holdes 2-3 styremøter i året, flere om søknadsmassen tilsier det. Søknadene sendes
Bygdekvinnenes Hjelpefond v/styret på fastlagt skjema og behandles konfidensielt.
SØKNAD OM BIDRAG SKAL INNEHOLDE:
• opplysninger om hva bidraget skal brukes til
• opplysninger om søker og dennes økonomi
• opplysninger om søkers jordbruk i de tilfeller det er aktuelt
Styret i hjelpefondet har rett til å innhente opplysninger om saken. Søkeren må
oppgi navn på personer/ referanser, der èn må være offentlig ansatt, som kan
kontaktes når styret i hjelpefondet ønsker flere opplysninger. Søknadsskjema må
være fullstendig utfylt for at søknaden skal bli behandlet.
e) Hjelpefondets regnskap føres på samme sted som Norges Bygdekvinnelags 		
regnskap. Bidrag utbetales snarest mulig etter vedtak av fondets styre. Fondets
leder har i akutte saker fullmakt til å godkjenne søknadene. Utbetalinger anvises 		
av den som til enhver tid har anvisningsmyndighet i Norges Bygdekvinnelags 		
sekretariat. Regnskapet revideres av landsmøtevalgt revisor.
f) Årsmelding med oversikt over mottatte og utdelte bidrag og revidert regnskap legges
fram for Norges Bygdekvinnelags landsmøte.
g) Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på årsmøtet i Norges Bygdekvinnelag
med 2/3 flertall. Forslag til endringer skal være sendt fylkeslagene til uttalelse 3
måneder før landsmøtet blir holdt.
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Bygdekvinnelagets etiske
kjøreregler
•
•
•
•
•

Vi skal respektere hverandre
Vi skal være åpne og ærlige
Vi skal vise engasjement
Vi skal være lojale mot avtaler og beslutninger
Vi skal skape trivsel stolthet og glede
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