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Sak 9 Lovendringer

Forslag til vedtak
(Styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet)
Styret i Norges Bondelag foreslår overfor årsmøtet følgende endringer i Norges Bondelags
lover:
1) § 11: Representantskapet
§ 11f) Ordinært representantskapsmøte skal pkt f), 2 og 3, strykes. Dette innebærer at
representantskapsmøtet ikke lengre skal innstille til årsmøtet om Norges Bondelags
årsmelding, regnskap og revisors melding.
2) § 14: Årsmøtet i lokale bondelag
§ 14, 3. ledd, om årsmøtet i lokale Bondelag, lyder:
”Alle årsmøter skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel til medlemmene ved melding i
dagspressen og/eller ved oppslag eller direkte brev til medlemmene”
Siste del av setningen strykes, og det foreslås følgende ordlyd:
”Alle årsmøter skal kunngjøres til medlemmene med minst 14 dagers varsel”.

3) § 15: Styret i lokale bondelag
§ 15b) pkt 1 endres slik at ny ordlyd blir følgende:
Styret skal blant annet:
1. Velge nestleder, kasserer, sekretær, studieleder og verveansvarlig innen styret (…).

3 av 4

Saksutredning
Forslag om lovendringer i §§ 11 og 15 fremmes på bakgrunn av forslag fra utvalg nedsatt av
styret i Norges Bondelag.
Forslag om lovendring i § 14 er fremmet av Hordaland Bondelag. I henhold til § 9b), 3. ledd,
må forslag til endringer av organisasjonens lover være styret i hende innen 1. februar.
Forslaget fra Hordaland Bondelag er datert 20. mars. Siden styret har hatt tid til å behandle
forslaget på ordinær måte, er det ikke lagt vekt på at fristen ikke er overholdt, og
endringsforslaget fremmes overfor årsmøtet.
I henhold til Norges Bondelags lovers § 28, krever lovendring 2/3 flertall.
Det foreligger tre forslag til endring av Norges Bondelags lover:
1) § 11f) pkt 2 og 3 om representantskapets oppgaver
2) § 14 3. ledd om kunngjøring av årsmøter i lokallagene
3) § 15b) pkt 1 om oppgaver for styret i lokale bondelag
1) § 11 Representantskapet
Styret foreslår, på bakgrunn av utvalget Fornying IIs rapport, at representantskapsmøtet ikke
skal innstille overfor årsmøtet om årsmelding og regnskap.
Begrunnelsen for forslaget er at representantskapet er et rådgivende organ for styret og
årsmøtet, og at representantskapet i større grad enn i dag bør gjøre veivalg og være et
idèskapende forum som har fokus på politikkutforming. Tilsynsfunksjonen bør nedtones.
Representantskapet er sammensatt av mange medlemmer som ikke er valgt av Norges
Bondelags årsmøte, og det er dermed ikke naturlig at disse skal være i en tilsynsfunksjon som
skal fatte vedtak om Norges Bondelags årsmelding og regnskap.
Styret foreslår følgende: Norges Bondelags lover endres gjennom at § 11 Representantskapet,
pkt f), 2 og 3, strykes.
Punktene som foreslås strøket i pkt f) Ordinært representantskapsmøte skal: har følgende
ordlyd:
2. Behandle og avgi innstilling til årsmøtet om Norges Bondelags årsmelding.
3. Behandle og avgi innstilling til årsmøtet om Norges Bondelags regnskap og revisors
melding. I saker vedrørende regnskap og revisors melding har styret ikke stemmerett.
2) §14 Årsmøtet i lokale bondelag
Hordaland Bondelag fremmet forslag overfor årsmøtet i Norges Bondelag om å endre
ordlyden i § 14 Årsmøtet i lokale bondelag. Ordlyden som ønskes endret finnes i § 14, 3. ledd,
og lyder: ”Alle årsmøter skal kunngjøres med minst 14 dagers varsel til medlemmene ved
melding i dagspressen og/eller ved oppslag eller direkte brev til medlemmene”.
Bakgrunnen for forslaget er at e-post og SMS er tatt i bruk i lokallagsarbeidet, og at det også
må være mulig å innkalle til årsmøtet gjennom elektronisk kommunikasjon.
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Å forenkle arbeidet i lokallagene er et overordna mål for Norges Bondelag. Å ta i bruk nye
kommunikasjonskanaler som forenkler gjennomføringen av årsmøtet, er derfor et riktig tiltak.
Lovene bør ikke inneholde beskrivelse av hvordan årsmøtet skal varsles.
Styret støtter Hordaland Bondelags forslag og foreslår overfor årsmøtet å fjerne siste del av
Norges Bondelags lovers § 14, 3. ledd, om årsmøtet i lokale bondelag, slik at ordlyden blir som
følger:

”Alle årsmøter skal kunngjøres til medlemmene med minst 14 dagers varsel”.
3) §15 Styret i lokale bondelag
Styret i Norges Bondelag foreslår, på bakgrunn av forslag fra et verveutvalg nedsatt av styret
høsten 2011, at det utnevnes en verveansvarlig i styret i alle lokallag.
Styret mener det er viktig å plassere ansvar for at vervearbeidet i lokallagene følges opp, og
foreslår derfor en vedtektsendring i Norges Bondelags lover. En verveansvarlig i lokallagene
skal ha ansvar for at vervearbeidet følges opp, men ikke gjøre hele vervearbeidet selv.
Styret foreslår at § 15b) pkt 1 endres slik at ny ordlyd blir følgende:
Styret skal blant annet:
1. Velge nestleder, kasserer, sekretær, studieleder og verveansvarlig innen styret (…).

