
Seniornett Norge 
Landsmøte 5. mai 2017 
Til sak 4 Innkomne forslag 

Styrets forslag til endring av vedtektene 

Innledning 

Styret initierte i 2016 en gjennomgang av vedtektene for Seniornett 

Norge med tanke på enkelte behov for endringer. Vedtektene ble også 
endret i Landsmøtet 2015, men en forenings vedtekter skal være et 

dynamisk og operativt dokument som hele tiden må kunne være 
gjenstand for vurderinger og justeringer. Derfor fremmes også til dette 

Landsmøtet noen endringer. Styrets forslag til endringer av vedtektene 
har vært ute til høring i foreningene. Herværende forslag bygger på 

resultater fra høringsrunden og styrets behandling. 

Vedlagt følger et såkalt «Vedtektspeil», der gjeldende og forslag til nye 

vedtekter er satt opp ved siden av hverandre, med kommentarer. Vedlagt 
følger også et komplett sett foreslåtte vedtekter. De faktiske 

endringsforslagene i dette dokumentet er skrevet i kursiv.  

Styrets forslag til endringer: 

§ 1 NAVN OG FORMÅL 

Seniornett Norge, med kortformen SN, er en selvstendig og 

landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger og en 
nettforening, for seniorers aktive læring og kompetanseutvikling på 

IKT-området. 

 (Resten av paragrafen som gjeldende vedtekter) 

§ 2 MEDLEMSKAP 

Enhver som støtter og vil fremme Seniornetts formål kan bli 

medlem. Medlemmer kan enten 

a) Melde seg inn i en av landets lokale Seniornettforeninger 
(Seniornett lokalt), eller 

b) Melde seg inn i Seniornett Norge direkte (Nettforeningen). 
Begge medlemskategorier har like rettigheter i Seniornett Norge og 

kan velges til verv i organisasjonen. 

§ 3 KONTINGENT 

 (Kun redaksjonell endring) 



§ 4 ORGANER 

 Seniornett har følgende demokratiske organer: 

a. Landsmøtet, som møtes hvert andre år 
b. Hovedstyret, som velges av Landsmøtet og møtes minst fire ganger 

per år 
c. Valgkomiteen, som velges av Landsmøtet 

(«Sekretariatet» er tatt ut som «organ») 

§ 5.1 Landsmøte 

Forslaget innebærer en omrokkering av rekkefølgen i dagsorden, der 

Innkomne forslag kommer før Budsjett, begrunnet i at et vedtatt forslag 
kan få konsekvenser for budsjettet. 

For øvrig bare redaksjonelle endringer.  

§ 5.4 Landsmøtets beslutninger 

Beslutninger i Landsmøtet krever mer enn halvparten av avgitte stemmer 
for å være gyldig. 

(Begrepet «alminnelig flertall» er tatt ut. Vedtektsendringsflertallet er som 

før.) 

§ 7 VALGKOMITÉ 

§ 7.1 Valg av valgkomité 

Karantenebestemmelsen er tatt ut.  

§ 7.2 Valgkomiteens arbeid 

I hovedsak redaksjonelle endringer og forenklinger: 

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder innen 12 uker før 

Landsmøtedato. 
Valgkomiteen skal innstille på kandidater som: 

- Styrets leder 
- Styremedlemmer 

Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe kontinuitet og fornyelse, god 
representasjon fra store og små foreninger og geografisk spredning.  

Tillitsvalgte i Seniornett orge skal velges av og blant organisasjonens 
medlemmer. …. 

 



§ 8 HOVEDSTYRET 

§ 8.1 Hovedstyrets oppgaver 

Eneste endring er siste ledd: 

Hovedstyret har ansvar for tilsetting av daglig leder/generalsekretær 

§ 8.2 Valg av Hovedstyre 

Eneste endring er at karantenebestemmelsene er tatt ut.  

§ 11 FORENINGER 

Ordet «LOKALE» er tatt ut av overskriften.  

Første og andre ledd i paragrafen har kun redaksjonelle justeringer.  

Tredje ledd endres til:  

a. Nettforening 

Medlemmer som melder seg inn direkte til Seniornett Norge i henhold til § 
2 blir formelt tilknyttet en egen nettbasert forening med samme 

rettigheter og plikter som lokale foreninger. Medlemmene får status som 

nettmedlemmer og kommunikasjonen mellom dem skjer i hovedsak 
elektronisk. 

 
Fjerde ledd endres til:  

 
b. Opphør 

Oppløses en forening, eller opphører foreningen av annen årsak, skal den 
melde dette til SN. Dersom andre avtaler ikke foreligger, overføres 

eventuelle aktiva til et fond i SN med formål å styrke organisasjonens 
lokale ledd.  

Ingen øvrige endringer. 

 

Oslo, 3. april 2017 

Styret/sbj 

 


