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KAPITTEL I

Organisasjon og medlemskap

§ 1 Formål
§ 1-1 Formålsparagraf

Norske Kvinners Sanitetsforening er en landsdekkende
organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom
lokalforeninger.
Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å
bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og
sosialområdet med spesielt fokus på kvinner.
Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.
§ 1-2 Navn og logo

Det er anledning til å benytte følgende forkortelse av
organisasjonsnavnet: N.K.S.
Organisasjonens merke er et rødt kløverblad med blå
kant og bokstavene i hvitt.
§ 1-3 Oppdrag ved en eventuell krise

N.K.S. er oppnevnt i kongelig resolusjon som støtteaktør for norske myndigheter i tilfelle krig og nasjonale
kriser. N.K.S. er en del av den nasjonale innsatsen for
samfunnssikkerhet og beredskap.

§ 2 Organisasjonens oppbygging, styreansvar
og tillitsverv
§ 2-1 Organisasjonens oppbygning

Norske Kvinners Sanitetsforening er bygget opp av:
• De lokale sanitetsforeninger
• Fylkesforeninger
• Sentralleddet (landsstyret og sentralstyret med
sekretariatet)
§ 2-2 Organisasjonens organer

Norske Kvinners Sanitetsforenings organer er landsmøtet, landsstyret, sentralstyret, arbeidsutvalget, samt
styrene i fylkesforeningene og lokalforeningene.
§ 2-3 Styreansvar og forpliktelser

Alle ledd er del av N.K.S. og forplikter seg til å arbeide
i henhold til organisasjonens vedtekter, strategiske
plan og de vedtak som er fattet av styrende organer.

Alle ledd rår over egne midler innenfor N.K.S. sitt formål
(se § 21), og er ansvarlig for forvaltning og kontroll av
eget organisasjonsledd.
§ 2-4 Organisasjonshåndboka

Landsstyret kan innenfor vedtektenes ramme gi regler og
retningslinjer, disse vil finnes i organisasjonshåndboka.
§ 2-5 Sentralleddets adresse

Sentralleddet har sitt sete i Oslo.
§ 2-6 Lederverv i organisasjonen

Det er ikke anledning til å ha flere lederverv i organisasjonen samtidig. Lederverv forstås som lokalforeningsleder, fylkesleder og alle verv i sentralstyret. Dette
gjelder ikke kombinasjonen av styreverv i forening og
styreverv for en virksomhet eid av samme N.K.S. Det
gjelder heller ikke verv i komiteer.

§ 3 Medlemskap
§ 3-1 Medlemskap generelt

Medlemskap er åpent for alle. Alle medlemskap tegnes
i N.K.S. sentralt. Medlemmet velger selv hvilken
lokalforening man vil tilhøre. Uten spesielt ønske blir
medlemmet automatisk plassert i den nærmeste
sanitetsforening i forhold til boligadresse.
Det er ikke anledning til å ha mer enn ett medlemskap i
organisasjonen.
Medlemmer har stemmerett fra fylte 15 år i henhold til
FNs barnekonvensjon.
Ved fylte 18 år er hovedmedlemmer valgbare til verv i
organisasjonen. For valgbarhet i lokalforening, se også
§ 17-2.
§ 3-2 Hovedmedlemskap

Hovedmedlemskap gir fulle rettigheter: talerett, stemmerett og valgbarhet til organisasjonens verv. Hovedmedlemmer under 30 år betaler halv pris. Se også
§ 17-2.
§ 3-3 Støttemedlemskap

Støttemedlemmet har ikke talerett eller stemmerett, og
er ikke valgbar til tillitsverv. Støttemedlemmet betaler
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en særskilt fastsatt kontingent. Støttemedlemmer under
30 år betaler full pris.

mer av landsstyret kan ikke stemme på vegne av fylkeseller lokalforening.

§ 3-4 Husstandsmedlemskap

Det er ikke anledning til bruk av fullmakt eller å avgi
forhåndsstemme under landsmøtet.

Husstandsmedlemmer må bo i samme husstand som et
hovedmedlem, husstandsmedlemmer kan ikke knyttes
til et støttemedlemskap. Hustandsmedlemmet har ikke
talerett eller stemmerett, og er ikke valgbar til tillitsverv. Husstandsmedlemmet betaler en særskilt fastsatt
kontingent.
§ 3-5 Bedriftsmedlemskap

Bedriftsmedlemmet har ikke talerett eller stemmerett,
og er ikke valgbar til tillitsverv. Bedriftsmedlemmet
betaler en særskilt fastsatt kontingent.

§ 4 Kontingent
§ 4-1 Medlemskontingent

Medlemmene betaler årlig kontingent til N.K.S. Kontingenten skal gå til drift av lokalforening, fylkesforening og
sentralledd. Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet, se § 5-4 D.
§ 4-2 Fordeling av kontingent

Landsstyret foretar fordelingen mellom organisasjonsleddene. Kontingenten innkreves sentralt.

§ 5 Landsmøtet
§ 5-1 Innkalling og deltakelse

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.
a. Landsmøtet avholdes hvert tredje år innen
utgangen av september.
b. Landsmøtet består av delegater, men er åpent
for andre medlemmer med fulle rettigheter, som
observatører, innenfor de rammer landsmøtelokalet
tillater. Landsmøtet innkalles med minst tre
måneders varsel.
c. § 5-2 Stemmerett og valgbarhet
Landsmøtet består av Landsstyret og valgte delegater.
Stemmerett har landsstyret og valgte delegater. Alle
lokalforeninger og fylker har én stemme hver. Medlem-
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Valgbare delegater er medlemmer som har betalt kontingent innen 1. februar for inneværende år. Se § 17-2.
§ 5-3 Avgjørelser i saker

Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall.
Organisasjonsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Valg av organisasjonsleder samt 1. og 2. nestleder
krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Øvrige
valg krever alminnelig flertall. Ved fortsatt stemmelikhet
i personvalg, etter ett omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. For valgregler ved valg til sentralstyret.
Se organisasjonshåndboka.
§ 5-4 Saksliste

Landsmøtet skal behandle følgende saker:
A Landsstyrets årsmeldinger for perioden. Se §8-4,
A og B
B Landsstyrets reviderte regnskap. Se § 8-4, A og B
C Landsstyrets forslag til strategisk plan for organisasjonen
D Fastsettelse av kontingent
E Innkomne forslag, se organisasjonshåndboka mht.
tidsfrister.
F Valg
Valg skjer i henhold til retningslinjer vedtatt av
landsstyret.
Se organisasjonshåndboka.
Landsmøtet velger:
1) Organisasjonsleder, 1. og 2. nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til sentralstyret. Organisasjonsleder samt 1. og 2. nestleder velges skriftlig.
2) Valgkomité, bestående av leder, nestleder samt
3 medlemmer, etter innstilling fra landsstyret. Det
velges også ett varamedlem til valgkomiteen.
3) Vedtektskomité, bestående av leder samt 2 medlemmer, etter innstilling fra landsstyret. Det velges et
varamedlem også ett varamedlem til vedtektskomiteen.
G Behandle og vedta vedtektsendringer, se § 6-3.
H Fastsettelse av tid for neste landsmøte.

§ 5-5 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan sammenkalles av landsstyret med minst 14 dagers varsel. På ekstraordinært
landsmøte kan bare de saker behandles som møtet er
sammenkalt for. Beslutninger fattes med 2/3 stemmeflertall.

§ 6 Vedtektsendringer

Landsmøtets delegater skal ha vedtektsendringsforslaget, med landsstyrets innstilling, i hende senest én
måned før landsmøtet.
§ 6-3 Endringer av vedtektene

Endringer av vedtektene vedtas av landsmøtet med
minst 2/3 flertall.

§ 7 Oppløsning av organisasjonen

§ 6-1 Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer kan fremsettes av lokalforening, fylkesstyre, sentralstyret, landsstyret eller
vedtektskomiteen.

§ 7-1 Forslag om oppløsning

§ 6-2 Prosess og tidsfrister

§ 7-2 Omdanning til legat

Vedtektskomiteen skal behandle de innkomne forslag og
senest syv måneder før landsmøtet sender forslagene
med innstilling til alle lokalforeninger og fylkesstyrer til
uttalelse.

Legatets navn skal være:
Legat til fremme av Norske Kvinners Sanitetsforenings
formål.

Forslag til vedtektsendringer må være vedtektskomiteen
i hende senest ni måneder før landsmøtet der de skal
behandles.

Lokalforeninger og fylkesstyrer må senest seks måneder
før landsmøtet sende sine kommentarer til landsstyret.
Landsstyret skal behandle vedtektsendringsforslaget,
med innkomne kommentarer.

Forslag om oppløsning av organisasjonen behandles i
henhold til retningslinjer for vedtektsendringer. Se § 6.

Ved en eventuell oppløsning av organisasjonen skal
landsstyrets midler og eiendeler omdannes til et legat
hvorav rentene skal anvendes i overensstemmelse med
organisasjonens formål.

Legatets første styre oppnevnes av organisasjonens sist
fungerende landsstyre. Legatstyret fastsetter statutter
for legatet, herunder også bestemmelse om styrets
funksjonstid og oppnevning av nye medlemmer.
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KAPITTEL II

Sentralledd

§ 8 Landsstyret
§ 8-1 Myndighet og sammensetning

Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet
mellom landsmøtene. Landsstyret leder organisasjonens arbeid og forvalter organisasjonens midler i
samsvar med strategisk plan og de vedtak som er fattet
på landsmøtet.
Landsstyret består av sentralstyrets medlemmer og
fylkeslederne. Se § 9-1. Dersom en fylkesleder har
forfall, skal fylkesforeningens nestleder møte.
§ 8-2 Møter

Landsstyret avholder møte minimum to ganger i året.
Ved særskilt behov kan det innkalles til ekstra møte
når organisasjonsleder anser det som nødvendig, eller
minst halvparten av landsstyret krever det. Organisasjonsleder kan beslutte telefonmøter og/eller epostbehandling i landsstyret ved behov.
§ 8-3 Beslutningsdyktighet og stemmeavgivning

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av
medlemmene er til stede, deriblant organisasjonsleder
eller en av nestlederne.
Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall.
Organisasjonsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Ved stemmelikhet i personvalg, etter ett omvalg, avgjøres
valget ved loddtrekning.
§ 8-4 Oppgaver

Landsstyret skal:
A Godkjenne årsmelding / revidert regnskap, samt
avgi årsberetning. Godkjenne årlig budsjett og
handlingsplan.
B Fremlegge periodens årsmeldinger / reviderte
regnskap for landsmøtet.
C Fremlegge forslag til strategisk plan for den
kommende landsmøteperioden for landsmøtet.
D Fremlegge innstilling til henholdsvis valgkomité og
vedtektskomité for landsmøtet.
E Forberede landsmøter.
F Fastsette sted for neste landsmøte.
G Fastsetter retningslinjer og instrukser for organisasjonens arbeid.
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H Godkjenne revisor.
I Delegere den nødvendige myndighet til sentralstyret
i relevante saker.
J Innstille til og foreta de nødvendige suppleringsvalg
til sentralstyret i landsmøteperioden.
K Fastsette ulike æresbevisninger og komiteer, inkludert komité for N.K.S.’ æresmerke.
§ 8-5 Organisasjonsleder

Organisasjonsleder skal arbeide for at styrende organer
på en profesjonell og effektiv måte arbeider målrettet for
å oppnå de målsettinger som fremgår av organisasjonens styringsdokumenter.
Organisasjonsleder forplikter sentralleddet med sin
underskrift.
Se organisasjonshåndboka for funksjonsbeskrivelse.

§ 9 Sentralstyret
§ 9-1 Myndighet og sammensetning

Sentralstyret er øverste tillitsvalgte organ mellom
landsstyremøtene og fatter endelig vedtak i saker som
ikke etter vedtektene hører inn under landsmøtet eller
landsstyret.
Sentralstyret består av 7 medlemmer samt 2 varamedlemmer. Organisasjonsleder, 1. nestleder, 2. nestleder, 4
styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer velges på fritt
grunnlag blant alle medlemmer. Sentralstyrets medlemmer er på valg samtidig. Funksjonstiden er 3 år, se § 5-1 a).
Sentralstyrets medlemmer bør være geografisk fordelt.
Tiltredelse

Tillitsvalgte tiltrer sine verv etter at landsmøtet er
avsluttet, med mindre landsmøtet beslutter annet tiltredelsespunkt. Dersom et sentralstyremedlem har verv i
lokalforeningsstyre eller fylkesstyre på valgtidspunktet,
må man fratre dette så snart som mulig, senest på første
påfølgende årsmøte. Se også § 2-6.
Gjenvalg

Sentralstyremedlemmer bør ikke sitte i mer enn to perioder i samme verv. Organisasjonsleder kan gjenvelges
i inntil to perioder. Øvrige sentralstyremedlemmer kan
gjenvelges i én periode.

§ 9-2 Møter

Sentralstyret innkalles når organisasjonsleder anser det
nødvendig, eller når minst halvparten av sentralstyret
krever det. Varamedlemmene innkalles til alle møter.
§ 9-3 Beslutningsdyktighet og stemmeavgivning

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede, deriblant organisasjonsleder eller én av
nestlederne.
Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall.
Organisasjonsleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ved stemmelikhet i personvalg, etter ett omvalg,
avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 9-4 Oppgaver

Sentralstyret skal blant annet:
A Forberede og utrede saker som forelegges landsstyret når det ansees som nødvendig.
B Følge opp landsstyrets vedtak og gjennomføre de
tiltak som inngår i strategisk plan og handlingsplan.
C Sørge for en forsvarlig organisering og drift av
sekretariatet.
D Treffe endelig vedtak om bevilgninger fra N.K.S.’
fond.
E Ta stilling til saker som ikke kan avvente landsstyrets
behandling uten at dette vil forsinke behandlingen på en måte som vil være til vesentlig skade for
organisasjonen. Sentralstyret skal her så snart som
mulig informere landsstyret om sin beslutning.
F Ansette og avskjedige generalsekretær, samt vedta
vedkommendes stillingsinstruks.

Arbeidsutvalget skal:
A Forberede sentralstyremøtene.
B Behandle saker delegert av sentralstyret
C Godkjenne opprettelser, nedleggelser,
sammenslåinger og delinger av lokalforeninger
D Føre protokoll som sendes sentralstyret til
orientering.

§ 10 Generalsekretæren og sekretariatet
§ 10-1 Daglig drift

Generalsekretæren har ansvar for sentralleddets
daglige drift og behandler saker etter retningslinjer og
fullmakter vedtatt av landsstyret /sentralstyret.
§ 10-2 Ledelse

Sekretariatet er organisasjonens administrative apparat
og ledes av generalsekretæren.
§ 10-3 Generalsekretær

Generalsekretæren har forslags- og talerett overfor
landsstyret og sentralstyret i alle saker, og har ansettelsesmyndighet i henhold til instruks.
Generalsekretæren skal følge opp N.K.S.’ vedtatte
målsettinger, aktivt ta initiativ til nye prosjekter, og skal
bidra til å skape positiv oppmerksomhet om N.K.S. sine
innsatsområder.
Generalsekretæren forplikter sentralleddet med sin
underskrift i saker som naturlig hører inn under arbeidsområdet.

§ 9-5 1. og 2. nestleder

1. og 2. nestleder skal sammen med organisasjonsleder
arbeide for videreutvikling av N.K.S. som organisasjon
innenfor rammene av N.K.S.’ formål, vedtekter, strategiske plan og de vedtak som er fattet av landsmøtet og
styrende organer.
Se organisasjonshåndboka for funksjonsbeskrivelse.
§ 9-6 Arbeidsutvalgets oppgaver

Arbeidsutvalget består av organisasjonsleder, 1. nestleder og 2. nestleder. Generalsekretær fungerer som
sekretær for arbeidsutvalget.
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KAPITTEL III

Fylkesforening

§ 11 Fylkesforeningens virkeområde
§ 11-1 Inndeling og forpliktelser

N.K.S. er inndelt i fylkesforeninger. Landsstyret kan
fravike dette.
Fylkesforeningene er forpliktet til å arbeide innenfor
N.K.S.’ vedtekter, strategiske plan og de vedtak som
er truffet av landsmøtet, landsstyret og sentralstyret.
Se § 2.
§ 11-2 Samordningsledd

Fylkesforeningen ledes av fylkesstyret og består av
de enkelte lokalforeninger, og er et samordningsledd
mellom lokalleddet og sentralleddet.
§ 11-3 Salg av eiendom

Før salg av fast eiendom legges frem på årsmøtet, skal
saken være utredet til og behandlet skriftlig av sentralstyrets arbeidsutvalg. Se også §13-4 G.

§ 12 Fylkesforeningens styre (fylkesstyre)
§ 12-1 Generelt

Fylkesstyret er fylkets høyeste myndighet mellom fylkesårsmøtene.
Fylkesstyret består av leder, nestleder og 3-5 styremedlemmer, samt varamedlemmer (totalt 5-7 + 2). Fylkesstyret innkalles når leder anser det nødvendig, eller
minst halvparten av fylkesstyret krever det.
§ 12-2 Beslutningsdyktighet

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er
tilstede. Det skal føres protokoll fra møtene.
§ 12-3 Stemmeavgivning

Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall.
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
§ 12-4 Oppgaver

Fylkesstyret skal:
A Lede fylkesforeningens arbeid, se § 11.
B Forberede, innkalle og arrangere årsmøte
ihht. § 13-4.
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C Rapportere til sentralleddet i henhold til frister.
Se organisasjonshåndboka.
D Arbeide aktivt for å implementere sentral
organisasjonspolitikk i eget område.
E Være bindeledd mellom fylkets lokalforeninger og
mellom lokalforeningene og sentralleddet.
F Styrke og utvikle fylkesforeningen, inkludert
oppfølging og støtte til nye lokalforeninger, samt
støtte ved nedleggelser og sammenslåing.
G Utarbeide arbeidsplan og budsjett.
H Velge fylkesstyrets delegat og varamedlem til
landsmøtet.
§ 12-5 Fylkesleders rolle

Fylkesleder skal opptre i tråd med funksjonsbeskrivelsen
vedtatt av landsstyret.
Fylkesleder forplikter fylkesforeningen med sin underskrift.
Se organisasjonshåndboka for funksjonsbeskrivelse.

§ 13 Fylkesforeningens årsmøte (fylkesårsmøte)
§ 13-1 Innkalling og sakspapirer

Fylkesårsmøtet er fylkesforeningens høyeste myndighet. Ordinært fylkesårsmøte avholdes én gang i året i
perioden 1. mars-15. mai. Fylkesstyret innkaller lokalforeningene til fylkesårsmøte med minst to måneders
varsel. Innkallingen skal inneholde tid og sted, frist for
innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøtet,
samt frist for kandidater til valg.
Saksliste med sakspapirer i henhold til § 13-4, samt
valgkomiteens innstilling, skal gjøres tilgjengelig for
lokalforeningene eller påmeldte delegater, senest 8
dager før fylkesårsmøtet. Se organisasjonshåndboka.

§ 13-2 Delegater og stemmerett

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyret og lokalforeningenes valgte delegater.
Stemmerett har fylkesstyret og lokalforeningenes valgte
delegater.
Hver lokalforening velger sine delegater på bakgrunn
av sitt totale medlemstall for betalte hovedmedlemmer
pr 31. desember året før fylkesårsmøtet. Beregningsgrunnlaget ved fylkesårsmøter er etter følgende skala:

1- 50 – 1 delegat
51-100		– 2 delegater
101-150		– 3 delegater
151-200		– 4 delegater
201-250		– 5 delegater
251-300		– 6 delegater, osv.
Fylkesårsmøtet er ellers åpent for medlemmene i fylkets
lokalforeninger så langt de stedlige forhold tillater som
observatører.
Det er ikke anledning til bruk av fullmakt eller å avgi
forhåndsstemme under fylkesårsmøtet.
§ 13-3 Avgjørelser i saker

Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ved
leders fravær tilfaller dobbeltstemmen nestleder. Valg
av leder og nestleder krever mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Øvrige valg krever alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet i personvalg, etter ett omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. For valgregler ved valg til
fylkesstyret, se organisasjonshåndboka.
§ 13-4 Saksliste

Fylkesårsmøtet skal behandle følgende saker:
A Konstituering
1 Godkjenning av innkallelse og saksliste
2 Valg av møteleder(e)
3 Valg av referent(er)
4 Valg av 2 personer, fortrinnsvis utenfor styret,
til å underskrive protokollen
5 Valg av tellekomité bestående av minst 3 personer
6 Opplysning om antall stemmeberettigede tilstede
B Fylkesstyrets årsmelding
C Fylkesstyrets reviderte regnskap
D Forslag til arbeidsplan og budsjett for inneværende år
E Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet,
skal sendes fylkesstyret senest 6 uker før
fylkesårsmøtet.
E Valg
Valg skjer i henhold til retningslinjer vedtatt av
landsstyret.
Se organisasjonshåndboka.

Fylkesårsmøtet velger:
1) Leder, nestleder og 3-5 medlemmer til fylkesstyret, samt varamedlemmer (totalt 5-7 + 2).
Fylkesårsmøtet fastsetter antall styremedlemmer
og, som hovedregel, varamedlemmer i nummerrekkefølge. Inntil 2 medlemmer per lokalforening
kan inneha fylkesstyreverv samtidig.
Valg på leder og nestleder skal være skriftlig.
Valgperioden gjelder for to år. Valg på varamedlemmer gjelder for ett år. Hvert annet år velges
henholdsvis:
• Leder og inntil halvparten av styrets medlemmer
• Nestleder og de øvrige styremedlemmer
Økonomiansvarlig/regnskapsfører utpekes av
styret internt eller eksternt etter årsmøtet.
Dersom fylkesleder er leder i sin lokalforening
på valgtidspunktet, må hun fratre dette så snart
som mulig, senest på første påfølgende årsmøte.
Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør
ikke overstige åtte år.
2) Revisor velges etter innstilling fra fylkesstyret. Det
vises til revisorloven og organisasjonshåndboka.
3) Valgkomité til neste års fylkesårsmøte, etter
innstilling fra fylkesstyret.
4) Eventuelt andre tillitsverv.
G Kjøp og salg av eiendom eid av fylkesforeningen
(Se også § 11-3)
H Fastsettelse av tid og sted for neste fylkesårsmøte.
§ 13-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært fylkesårsmøte kan sammenkalles med
minst 14 dagers varsel når fylkesstyret eller minst halvparten av fylkets lokalforeninger krever det. På ekstraordinært fylkesårsmøte kan bare de saker behandles
som møtet er sammenkalt for. Senest 8 dager før
ekstraordinært årsmøte gjøres saksliste og sakspapirer
tilgjengelig for delegatene. Beslutninger fattes med 2/3
stemmeflertall. Se organisasjonshåndboka for nærmere
retningslinjer fattet av landsstyret.
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KAPITTEL IV

Lokalforening

§ 14 Lokalforeningens virkeområde
§ 14-1 Generelt

Lokalforeningen er en del av N.K.S. og forplikter seg til å
arbeide i henhold til organisasjonens vedtekter,
strategisk plan og vedtak truffet av landsmøtet, landsstyret og sentralstyret. Lokalforeningen skal fremme
N.K.S. sitt formål gjennom opplysningsvirksomhet,
holdningsskapende arbeid og ved praktiske tiltak.
§ 14-2 Grenselinjer

Ved uenighet om grenselinjer mellom lokalforeninger
avgjøres saken av landsstyret etter tilråding fra fylkesstyret.

§ 15 Lokalforeningens økonomi

Beslutningsdyktighet

Styret innkalles når leder anser det nødvendig eller
minst halvparten av styret krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede.
§ 16-2 Avgjørelse i saker

Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall.
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ved stemmelikhet i personvalg, etter ett omvalg, avgjøres valget
ved loddtrekning.
§ 16-3 Lokalforeningsleders rolle

Lokalforeningen mottar en andel av kontingenten.
Se også §4-1.

Lokalforeningsleder skal opptre i tråd med gjeldende
funksjonsbeskrivelse. Leder forplikter lokalforeningen
med sin underskrift.
Se organisasjonshåndboka for funksjonsbeskrivelse.

§ 15-2 Lokalforeningens midler

§ 16-4 Styrets oppgaver

§ 15-1 Andel av kontingenten

Lokalforeningen disponerer egne midler innenfor
rammen av N.K.S.’ formål. Lokalforeningen er alene
ansvarlig for de forpliktelser som den påtar seg. Under
spesielle forhold kan fylkes- og sentralstyrets arbeidsutvalg gripe inn overfor en lokalforenings økonomiske
disposisjoner.
§ 15-3 Større bevilgninger

Større bevilgninger fra midler som ikke er øremerket
spesielle formål, skal godkjennes av årsmøtet. Se også
§ 15-4, § 17-4 F og § 21.
§ 15-4 Salg av eiendom

Før salg av fast eiendom legges frem på årsmøtet, skal
saken være utredet til og behandlet skriftlig av fylkesstyret og sentralstyrets arbeidsutvalg. Se også § 15-3
og § 17-4 F.

§ 16 Lokalforeningens styre
§ 16-1 Generelt

Lokalforeningens styre er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Lokalforeningens styre består
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av leder, nestleder og 3-5 styremedlemmer, samt varamedlemmer (totalt 5-7 + 2). Det avholdes minst 4
styremøter pr. år.
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Styret skal:

A Lede lokalforeningens arbeid.
B Legge frem årsmelding og revidert regnskap, samt
arbeidsplan og budsjett for inneværende år, for
årsmøtet. Sende årsmelding og revidert regnskap
til fylkesstyret innen utgangen av februar.
C Årsrapport og årsregnskap sendes sentralleddet
i henhold til frister. Se organisasjonshåndboka.
D Arbeide aktivt for å implementere sentral organisasjonspolitikk i eget område.
E Rekruttere og ta imot nye medlemmer slik at de blir
kjent i foreningen, samt ivareta alle medlemmer.
F Holde fylkesstyret orientert om lokalforeningens
arbeid.

§ 17 Lokalforeningens årsmøte
§ 17-1 Innkalling og sakspapirer

Årsmøtet er lokalforeningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes én gang i året innen utgangen av
februar. Styret innkaller alle medlemmene til årsmøtet
med minst 4 ukers varsel. Innkallingen bør inneholde tid

og sted for årsmøtet, frist for innkomne saker og frist for
kandidater til valg. Senest 8 dager før årsmøtet gjøres
saksliste og sakspapirer tilgjengelig for medlemmene,
inkludert valgkomiteens innstilling og styrets innstilling
til evt. innkomne forslag.
Se organisasjonshåndboka.
Kopi av innkalling sendes fylkesstyret.
§ 17-2 Stemmerett og valgbarhet

Stemmerett har alle medlemmer med fulle rettigheter som er innmeldt og har betalt kontingent innen
31. desember året før. Medlemmer som er innmeldt
og har betalt kontingent innen 1. februar er valgbare
til tillitsverv. Støttemedlemmer, husstandsmedlemmer
og bedriftsmedlemmer har ikke stemmerett og er ikke
valgbare til tillitsverv. Se også § 2-6 og § 3.
§ 17-3 Avgjørelse i saker

Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall.
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Ved leders
fravær har nestleder dobbeltstemme.
Valg av leder og nestleder krever mer enn halvparten av
de avgitte stemmer.
Øvrige valg krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
i personvalg, etter ett omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. For valgregler ved valg til lokalforeningsstyret,
se organisasjonshåndboka.
Det er ikke anledning til bruk av fullmakt eller å avgi
forhåndsstemme under årsmøtet.
§ 17-4 Saksliste

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
A Konstituering
1 Godkjenning av innkallelse og saksliste
2 Valg av møteleder(e)
3 Valg av referent(er)
4 Valg av 2 personer, fortrinnsvis utenfor styret,
til å underskrive protokollen
5 Valg av tellekomité bestående av minst 3 personer
6 Opplysning om antall stemmeberettigede tilstede.
B Styrets årsmelding
C Lokalforeningens reviderte regnskap

D Innkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet,
sendes styret senest 3 uker før årsmøtet.
E Arbeidsplan og budsjett
F Kjøp og salg av eiendom i lokalforeningens eie.
Se også § 15-3 og §15-4.
G Valg:
Valg skjer i henhold til retningslinjer vedtatt
av landsstyret.
Årsmøtet velger:
1 Leder, nestleder og 3-5 styremedlemmer, i tillegg
til eventuelle varamedlemmer i nummerrekkefølge
(totalt 5-7 + 2). Styrets samlede medlemstall bør
utgjøre et oddetall. Valg på leder og nestleder
skal være skriftlig. Valg gjelder for to år. Valg på
varamedlemmer gjelder for ett år.
Hvert annet år velges henholdsvis:
• Leder og inntil halvparten av styrets medlemmer
• Nestleder og de øvrige styremedlemmer.
Sammenhengende funksjonstid i samme verv bør
ikke overstige åtte år.
2 Økonomiansvarlig/regnskapsfører velges, etter
innstilling fra styret, dersom denne ikke utpekes
blant de valgte styremedlemmer.
3 Revisor(er) velges, etter innstilling fra styret.
Lokalforeninger skal ut fra sin økonomiske
situasjon vurdere å ha registrert/statsautorisert
revisor.
4 Lokalforeningens delegat(er) med varamedlem
(mer) til fylkesårsmøtet
5 Valgkomite til neste årsmøte etter innstilling
fra styret.
6 Valg av en delegat og et varamedlem til landsmøtet.
7 Eventuelt andre tillitsverv.
§ 17-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minst
14 dagers varsel når styret eller minst halvparten av
medlemmene krever det. Det skal stå i innkallingen hva
møtet gjelder. På ekstraordinært årsmøte kan bare de
saker behandles som møtet er sammenkalt for. Senest
8 dager før ekstraordinært årsmøte gjøres saksliste og
sakspapirer tilgjengelig for medlemmene. Beslutninger fattes med 2/3 stemmeflertall. Kopi av innkalling
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til ekstraordinært årsmøte skal sendes fylkesstyret.
Se organisasjonshåndboka for nærmere retningslinjer
vedtatt av landsstyret.

§ 18 Opprettelse av lokalforening
Ved opprettelse av ny forening skal det avholdes et stiftelsesmøte hvor det nedsettes et interimstyre. Protokoll
fra stiftelsesmøtet skal inneholde antall fremmøtte til
stiftelsesmøtet, dato og sted, godkjenning av N.K.S. sine
vedtekter og navn på styremedlemmer. Stiftelsesdokumentet må være underskrevet av valgte representanter.
Lokalforeningen skal sende melding til sentralleddet og
fylkesstyret.
Nye foreninger tar navn etter følgende prinsipp:
[geografisk stedshenvisning] + sanitetsforening.
Se organisasjonshåndboka.
Opprettelse av lokalforening skal godkjennes av sentralstyrets arbeidsutvalg. Foreningen er en del av N.K.S.
ihht. § 2 fra det tidspunkt den er godkjent. Registrering
i Brønnøysundregistrene kan ikke skje før opprettelse er
godkjent, men skal deretter gjennomføres uten ugrunnet opphold.

§ 19 Sammenslåing, deling, nedleggelse av
lokalforening
§ 19-1 Sammenslåing

Dersom to eller flere lokalforeninger ønsker å slå seg
sammen til én forening, må dette vedtas på de respektive lokalforeningers årsmøter med alminnelig stemmeflertall.
Innkalling til årsmøte/ekstraordinært årsmøte skjer i
henhold til § 17-4 og § 17-5. Det skal følge av innkallingen at årsmøtet skal behandle forslag om sammenslåing
av forening.
Ved vedtak om sammenslåing skal følgende vedtas av
årsmøtet og protokollføres:
- Navn på forening
- Valg av det nye styret
Foreningen som legges ned og går inn i en annen
forening må i tillegg vedta fordeling/overføring av
midler. Se § 21 for økonomiske bidrag.
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Kopi av årsmøteprotokollene oversendes uten ugrunnet opphold fylkesstyret og sentralstyrets arbeidsutvalg
etter at vedtak om sammenslåing er fattet. Sammenslåingen skal godkjennes av arbeidsutvalget og endelig
sammenslåing anses ikke som gjennomført før godkjenning er gitt.
Stiftelsesdato til den nye lokalforeningen regnes i overensstemmelse med den eldste foreningens stiftelsesdato.
Når sammenslåingen er godkjent sentralt skal lokalforeningene sørge for registrering i Brønnøysundsregistrene. Se organisasjonshåndboka.

§ 19-2 Deling

Deling vedtas av et ordinært eller et ekstraordinært
årsmøte i lokalforeningen med alminnelig stemmeflertall. Kopi av årsmøteprotokoll oversendes uten ugrunnet
opphold til fylkesstyret og sentralstyrets arbeidsutvalg,
etter at vedtak om deling er fattet.
Innkalling til årsmøte/ekstraordinært årsmøte skjer i
henhold til § 17-4 og § 17-5. Det skal følge av innkallingen at årsmøtet skal behandle forslag om deling av
foreningen.
Ved vedtak om deling skal følgende vedtas av årsmøtet
og protokollføres:
- Fordeling/overføring av midler i henhold til § 21
- Navn på foreninger
- Valg av nytt styre/interimstyre
Deling av foreninger skal godkjennes av sentralstyrets
arbeidsutvalg. Endelig deling anses ikke som gjennomført før godkjenning er gitt. Opprettelse av nye
foreninger inkludert navn på forening og valg av styre
skal skje i henhold til § 18.
Stiftelsesdato til den nye lokalforeningen regnes fra den
dato årsmøtet fatter sitt vedtak.
Når deling og opprettelse av ny(e) forening(er) er
godkjent sentralt, skal lokalforeningene sørge for registrering i Brønnøysundregistrene.
Se organisasjonshåndboka.

§ 19-3 Nedleggelse

Nedleggelse av lokalforening vedtas av ordinært eller
ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Før
årsmøtet gyldig kan treffe slikt vedtak, skal fylkesstyret og sentralstyrets arbeidsutvalg gis skriftlig varsel
senest 14 dager før årsmøtets avholdelse. Det skal
følge av innkallingen at årsmøtet skal behandle forslag
om nedleggelse.
Når lokalforeningen er besluttet nedlagt, skal årsmøtet
velge et avviklingsstyre som trer inn i stedet for styret.
Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre og får
stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Kopi
av årsmøteprotokoll oversendes uten ugrunnet opphold
fylkesstyret og sentralstyrets arbeidsutvalg.
Avviklingsstyret skal lage en fortegnelse over lokalforeningens eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt
utarbeide forslag til anvendelse av lokalforeningens
midler (sluttoppgjør). Lokalforeningens midler kan kun
fordeles til formål som N.K.S. arbeider for.
Avviklingsstyret skal innen 3 måneder etter årsmøtets
vedtak oversende sittforslag til sluttoppgjør til arbeidsutvalget for godkjenning og med kopi til fylkesstyret til
orientering. Fylkesstyret skal uttale seg om forslag til
sluttoppgjør, før arbeidsutvalget behandler saken.

Utdelinger i henhold til avviklingsstyrets sluttoppgjør
kan kun skje etter at disse er godkjent av arbeidsutvalget.
Lokalforeningen anses nedlagt når arbeidsutvalget har
godkjent sluttoppgjøret.
Norske Kvinners Sanitetsforenings navn og logo kan ikke
benyttes etter nedleggelsen. Når nedleggelsen er godkjent
sentralt, registreres denne i Brønnøysundregistrene.
Se organisasjonshåndboka.
Ved omgjøring av nedleggelsesvedtak:
Med tilslutning av minst halvparten av medlemmene i
lokalforeningen kan det frem til sentralstyrets arbeidsutvalg har godkjent sluttoppgjøret, fremmes krav om
innkalling til ekstraordinært årsmøte med forslag om
omgjøring av nedleggelsesvedtaket. Avviklingsstyret
sørger for innkalling, og det skal følge av innkallingen
at årsmøtet skal behandle omgjøring av tidligere vedtak
om nedleggelse.
Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall vedta å omgjøre
nedleggelsesvedtaket. Det skal i så fall velges ordinært styre for lokalforeningen. Kopi av årsmøteprotokoll oversendes uten ugrunnet opphold fylkesstyret og
arbeidsutvalget.

Dersom sentralstyrets arbeidsutvalg helt eller delvis ikke
finner å kunne godkjenne avviklingsstyrets forslag, tilfaller de aktuelle midler/eiendeler fylkesforeningen, som
kan disponere disse i overensstemmelse med organisasjonens formål.
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KAPITTEL V

Generelle bestemmelser som omfatter alle ledd i organisasjonen

§ 20 Krav til verv og utøvelse av visse aktiviteter
§ 20-1 Krav til verv/aktiviteter

Landsstyret kan stille spesielle krav for å inneha
bestemte verv eller utføre aktiviteter i de enkelte
organisasjonsledd.
Se organisasjonshåndboka.
§ 20-2 Utelukkelse fra aktivitet

Frivillige/medlemmer i N.K.S. som utøver aktivitet og
som ikke oppfyller fastsatte kvalitets- og alderskrav satt
for aktiviteten, skal utelukkes for å utøve aktiviteten.
Etter to år er det mulighet for ny vurdering av saken.
Beslutning om utelukkelse fra aktivitet tas av styret i
foreningen som har ansvar for aktiviteten.

§ 21 Økonomiske bidrag
Økonomiske bidrag kan kun ytes til tiltak som ligger
innenfor N.K.S. sitt formål og gis i henhold til retningslinjer utarbeidet av landsstyret. Se organisasjonshåndboka.
N.K.S. kan samarbeide med andre organisasjoner, lag
og foreninger om prosjekter, og gi økonomiske bidrag til
disse prosjektene.

§ 22 Habilitet
Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller
avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning
for egen del eller for noen nærstående at medlemmet
må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Ved vurderingen kan det tas
hensyn til om det foreligger særegne forhold som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommende styremedlems
upartiskhet.
Et medlem må ikke delta i en avstemning på årsmøtet
i sak som har slik særlig betydning for egen del eller
for noen nærstående at medlemmet må anses å ha
en vesentlig og fremtredende personlig eller økonomisk interesse i saken som kan være stridende mot
foreningens interesse. Dette gjelder ikke ved årsmøtets
konstituering, valg eller godkjennelse av regnskap og
årsmelding.
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§ 23 Habilitet for ansatte
Ansatte i organisasjonen, i alle organisasjonsledd, kan
ikke velges til styreverv i organisasjonen, uavhengig
organisasjonsledd. En ansatt som velges til styreverv
plikter å fratre sin stilling. Et styremedlem som blir
ansatt i organisasjon plikter å fratre sitt verv umiddelbart. For ordens skyld, dette er ikke til hinder for at
ansatte i virksomhetene velges inn i virksomhetens styre
som ansattrepresentanter.
§ 24 Suppleringsvalg
Dersom ordinære styremedlemmer trer ut av styret i
valgperioden, rykker eventuelt varamedlem opp som
fast medlem frem til neste årsmøte. Er det ikke nok varamedlemmer må det innkalles til ekstraordinært årsmøte
for valg av nye styremedlemmer. Ved endring av nestleder i valgperioden konstituerer styret seg selv frem til
neste årsmøte.
§ 25 Sanksjoner
Landsstyret har rett til å gripe inn overfor fylkesstyret
dersom fylket ikke oppfyller sine forplikter ihht § 2-3,
eller dersom det er forhold som kan skade N.K.S.
Fylkesstyret har rett til å gripe inn i lokalforeningen
dersom lokalforeningen ikke oppfyller sine forpliktelser ihht. § 2-3, eller dersom det er forhold som kan
skade N.K.S. Landsstyret skal umiddelbart informeres
og holdes løpende orientert. Ved behov kan landsstyret
bistå fylkesstyret i arbeidet. Ved særlig behov har landsstyret rett til å gripe inn i saken.
Landsstyret eller fylkesstyret, avhengig av organisasjonsledd, kan sette det underliggende leddet under
administrasjon. Dette gjelder ved alvorlige mangler
eller avvik fra § 2-3. Ved inngripen fra fylkesstyret skal
landsstyret umiddelbart informeres og holdes løpende
orientert.

§ 26 Suspensjon
Hvis en tillitsvalgt opptrer på en måte som er til skade
for N.K.S. eller opptrer i strid med N.K.S. sine vedtekter
eller verdigrunnlag, kan vedkommende suspenderes fra
sine tillitsverv inntil neste årsmøte eller valgmøte. Tillits-

valgte i lokalforeningen kan suspenderes av fylkesstyret.
Avgjørelsen kan ankes til ovenstående organisasjonsledd. Tillitsvalgte i fylkesforeningen og sentralstyret kan
suspenderes av landsstyret.

§ 27 Eksklusjon
Sentralstyret kan vedta å ekskludere medlemmer som
gjennom sin handlemåte forsettlig eller grovt uaktsomt har motarbeidet organisasjonen eller de verdier
N.K.S. står for. Et hvert medlem av N.K.S. kan fremsette
forslag om eksklusjon. Forslaget skal være begrunnet
og skal inngis skriftlig til sentralstyret. Sentralstyret skal
senest innen 14 dager fra mottak av forslaget, oversende forslaget til det aktuelle medlemmet som gis en
frist på minst 3 uker til å komme med sine bemerkninger til eksklusjonsforslaget. Sentralstyret skal sørge for
at saken er så godt opplyst som mulig. Det skal føres
protokoll under behandlingen. Den det er reist eksklusjonssak mot har ikke rett til å være tilstede med mindre
sentralstyret ber om det. Sentralstyret kan dersom det
er grunn til å anta at medlemmet har handlet på en måte
som kan medføre eksklusjon og særlige grunner taler for
det, beslutte å suspendere medlemmet fra det tidspunkt
det mottar forslaget om eksklusjon og til eksklusjonssaken er endelig avgjort. Beslutning om suspensjon

skal meddeles medlemmet senest samtidig med at det
innkalles til møte for behandling av eksklusjonssaken.
Beslutningen om eksklusjon skal begrunnes. Sentralstyret plikter å sørge for at beslutningen meddeles
vedkommende innen tre virkedager etter at beslutningen ble truffet.
Eksklusjonsvedtaket er rettskraftig etter utløpet av
frist på to uker fra det tidspunkt den ekskluderte ble
kjent med eksklusjonsorganets avgjørelse, med mindre
vedtaket påankes.
Beslutning om eksklusjon kan innen to uker fra det tidspunkt den ekskluderte ble informert om beslutningen
påankes til landsstyret. Landsstyrets saksbehandling er
skriftlig, og landsstyret står fritt til å innhente skriftlige
uttalelser av de involverte dersom dette er nødvendig for
sakens opplysning. Landsstyrets vedtak kan ikke påklages. Ankeinstansens vedtak er rettskraftig fra og med
avsigelsestidspunktet.
Det er utover det som følger av denne bestemmelsen
ikke adgang til å ekskludere medlemmer i Norske
Kvinners Sanitetsforening.
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