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Gjeldende lovtekst og forslag til ny lovtekst - Årsmøtet 2019 

 

Gjeldende lovtekst Forslag til ny lovtekst 
§3. Medlemskap 

tredje ledd 

For å bli medlem må innmeldingsskjema, 

fastsatt av Norges Bondelag, fylles ut. 

 

 

Hele bestemmelsen tas ut 

§3. Medlemskap 

fjerde ledd 

Utmelding må skje skriftlig. Det svares 

medlemskontingent til og med det kalenderåret 

da utmeldingen skjer. Et medlem som etter 

påkrav ikke har betalt kontingent i ett år, 

strykes som medlem. 

 

 

§3. Medlemskap 

blir nytt tredje ledd 

Utmeldingen må skje skriftlig. Et medlem som 

ikke har betalt kontingenten i ett år, strykes 

som medlem. 

§9 Årsmøtet 

c, 1 andre ledd 

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert 

påbegynte 600 medlemmer (1-600 medlemmer 

gir 1 utsending, 601-1200 gir 2 osv.). Hvert 

fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger. 

§9 Årsmøtet 

c, 1 andre ledd 

Hvert fylkeslag velger en utsending for hvert 

påbegynte 600 medlemmer (1-600 medlemmer 

gir 1 utsending, 601-1200 gir 2, osv) Hvert 

fylkeslag skal likevel ha minst 3 utsendinger, 

men for sammenslåtte fylker er minstetallet 6. 

 

 

 

§ 14 Årsmøtet i lokale bondelag 

b, femte ledd  

Valg på leder og styrets medlemmer skal være 

skriftlig. 

 

 

§ 14 Årsmøtet i lokale bondelag 

b, femte ledd 
Valg på leder skal være skriftlig. Valg på 

styrets medlemmer skal være skriftlig hvis det 

foreligger forslag på to kandidater til et verv 

eller hvis noen i årsmøtet krever skriftlig valg. 
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Gjeldende lovtekst Forslag til ny lovtekst 

§19. Årsmøte i fylkesbondelaget 

b) Årsmøtet skal 

… 

5. Velge leder for 1 år om gangen. Videre velge 

4 styremedlemmer for 2 år om gangen og 3 

varamedlemmer i nummerorden for 1 år.  

 

Årsmøte velger så nestleder med 1 års 

funksjonstid blant de valgte 

styremedlemmer 

§19. Årsmøte i fylkesbondelaget 

b) Årsmøtet skal 

…. 

5.  Velge leder for 1 år om gangen. Videre 

velge 4 til 8 styremedlemmer for 2 år om 

gangen og 3 varamedlemmer i 

nummerorden for 1 år.  Første gang velges 

halvparten av styremedlemmene for ett år.  

 

Årsmøtet velger så inntil 2 nestledere med 1 

års funksjonstid blant de valgte  

styremedlemmene. 

 

Årsmøtet i fylkeslaget avgjør antall 

styremedlemmer innenfor dette intervallet. 

 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

Arbeidet i fylkesbondelaget ledes av et styre. 

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet i 

fylkesbondelaget 

 

a) Styret består av leder, nestleder og 3 

styremedlemmer, dessuten ett medlem med 

vararepresentant fra styret i fylkeslag av 

Norges Bygdekvinnelag og Norges 

Bygdeungdomslag.  

 

Årsmøtet velger leder for 1 år om gangen, 

og 4 styremedlemmer for 2 år om gangen. 

Av de valgte styremedlemmer velger 

årsmøtet nestleder med 1 års funksjonstid. 

Første gang går 2 av styremedlemmene ut 

ved loddtrekning. 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer 

det, eller etter krav fra minst halvparten av 

styremedlemmene. 

 

Gyldig vedtak i styret krever minst 4 avgitte 

stemmer for vedtaket. 

 

 

§ 20. Styret i fylkesbondelaget 

Arbeidet i fylkesbondelaget ledes av et styre. 

Styret er ansvarlig overfor årsmøtet i 

fylkesbondelaget 

 

a) Styret består av 

1. leder 

2. nestleder(e)  

3. inntil 7 styremedlemmer (inntil 6 

styremedlemmer dersom to nestledere) 

4. ett medlem med vararepresentant valgt av 

Norges Bygdekvinnelag i fylket 

5. ett medlem med vararepresentant valgt av 

Norges Bygdeungdomslag i fylket 

 

Styret trer sammen når lederen bestemmer 

det, eller etter krav fra minst halvparten av 

styremedlemmene. 

 

Gyldig vedtak i styret krever at flere enn 

halvparten av styrets medlemmer stemmer 

for vedtaket. 
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