
1 
 

Til Landsmøtet i Seniornett Norge 2017     Sak 4 

 

Nytt forslag vedrørende direkte medlemmer fra Hovedstyret i Seniornett Norge 

(Endret etter høringsrunden blant foreningene). 

Behandles under Landsmøtets punkt 4. 

------------------------------------------------------------- 

Forslag om direkte medlemmer og om egen nettforening: 

1. Seniornett Norge oppretter en egen forening for alle medlemmer som er direkte 

tilsluttet SN. 

2. All kommunikasjon mellom SN og de direkte tilsluttede medlemmene foregår via 

nettet, med unntak av Magasinet som sendes som vanlig post til alle medlemmer. 

3. Direkte medlemmer har de samme rettigheter og plikter i SN som medlemmer i de 

lokale foreningene, men har ingen rettigheter overfor den enkelte lokale forening. 

 

4. Nettforeningen kan velge sitt eget styre. Valgene foregår da elektronisk på nett. 

 

5. Nettforeningen har rett til å velge delegater til SNs landsmøte og skal ha rett til samme 

antall delegater som en lokalforening av samme størrelse. Valgene legges til rette 

elektronisk på nett. 

 

6. Direkte medlemmer betaler kontingent til SN. Kontingenten settes til et tilnærmet 

gjennomsnitt av det medlemmer i en lokal forening betaler. 

 

7. Siden all kontingent fra de direkte medlemmene går til SN, må SN betale for 

nettforeningens delegater til landsmøtet. 

 

Viktig presisering:   

SNs nett skal være et felles nett for hele organisasjonen og samtlige medlemmer. Hver enkelt 

forening vil ha muligheter for å legge inn egne sider. Det samme vil eventuelt gjelde med 

hensyn til den foreslåtte nettforeningen.  

 

 

Ved høringsfristens utløp har hovedstyret (HS) mottatt kommentarer fra fire foreninger: 

Den mest kritiske uttalelsen kommer fra Seniornett Larvik. De hevder at «de 

vedtektsendringene som nå er foreslått ser ut til å være et gjennomgående ønske om å svekke 

de lokale foreningenes innflytelse». 

Dette er selvsagt ikke hovedstyrets ønske. Vårt ønske er å tiltrekke oss flere medlemmer og 

gjennom dette, styrke den samlede organisasjonen. 
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Dessuten stiller de tre spørsmål:  

1. Skal lokale foreningers medlemmer ikke ha samme tilgang til å bruke nett-tjenesten 

som nettmedlemmene? 

HSs svar er: Det skal de ubetinget kunne gjøre. Dette presiseres i innledningen til vårt 

konkrete forslag. Det som eventuelt blir spesielt for nettforeningen, er de løsninger som legge 

til rette for å administrere foreningen. 

2. Skal nettmedlemmene kunne gå på de lokale foreningenes møter og få hjelp der også? 

HSs svar er: Det skal de ikke kunne kreve. Det er opp til hver enkelt forening om den selv vil 

åpne for dette. De direkte tilsluttede medlemmene har kun rett til betjening via nettet og 

medlemsbladet. 

3. Er det meningen at medlemmer i lokale foreninger betaler vanlig kontingent og i 

tillegg betaler som nettmedlem? 

HSs svar er: Nei, det er ikke meningen. Alle medlemmer i Seniornett skal ha samme 

rettigheter til å benytte all den informasjon som legges på nettet. Hver enkelt forening kan 

dessuten legge inn informasjon som kun gjelder dens medlemmer. Det vil gjelde både 

«foreningsmedlemmer» og direkte medlemmer. Ingen skal trenge å betale dobbel 

medlemskontingent til Seniornett. 

Seniornett møteplassen Elverum stiller seg bak hovedstyrets forslag, og synes det er bra. 

Seniornett Leknes har ingen innvendinger til at det opprettes en slik forening, men etterlyser 

klargjøring av direkte medlemmers rettigheter i de lokale foreningene. Dette er besvart 

ovenfor (Larvik). 

Seniornett Bærum støtter forslaget om opprettelse av en nettforening for direkte tilsluttede 

medlemmer og har avgitt en omfattende uttalelse med mange viktige poenger. Flere av disse 

dreier seg om spørsmål som også ble stilt av Seniornett Larvik og som allerede er besvart. 

Bærum peker også på at SN ikke bør ha to former for direkte medlemskap. Hovedstyret er 

enig i dette. Dette tydeliggjøres i hovedstyrets reviderte forslag.  

De konkrete forslagene vedrørende SNs vedtekter behandles i eget dokument. 

 

 


