VEDTEKTER
for

Norsk
Almenningsforbund
2006
(Sist revidert 30.03.2017)

§1
Navn og medlemmer
Norsk Almenningsforbund (forkortet N.Alm.F.) er en landsomfattende sammenslutning av
almenninger. Almenningene er representert giennom sine styrer som utpeker sine
representanter i h.h.t. vedtektene.

§2
Formål
Norsk Almenningsforbunds formål er:
a) Å ivareta almenningenes og de bruksberettigedes felles interesser overfor offentlige
myndigheter og samfunnet for øvrig.
b) Å fremme samarbeid almenningene i mellom, og styrke deres faglige nivå.
c) Å fremme ensartet opptreden fra almenningene overfor de bruksberettigede i
samsvar med sedvane og gjeldene lovverk. Bl.a. ved å arbeide for å fremme mest
mulig ensartete bruksregler.
d) Å bistå almenningene i bruksrettsspørsmål, administrative og faglige spørsmål.
Forbundet kan søke samarbeid med organisasjoner og institusjoner som har sammenfallende
interesser.

§3
Innmelding og utmelding
Søknad om medlemskap skal skje skiftlig. Styret avgjør spørsmål om opptagelse. Utmelding
må skje skriftlig til styret med minst-6 måneders varsel. Utmeldingen gelder fra årsskiftet
etter utmeldingen har funnet sted. Uttredende medlemmer plikter å betale sin andel av
forbundets utgifter til uttreden har skjedd, og har intet krav på andel i forbundets formue.

§4
Kontingent
Årsmøtet fastsetter etter forslag fra styret den kontingent som er nødvendig til dekning av
forbundets utgifter etter følgende prinsipp:
a) Grunnkontingent.
b) Areal- og virksomhetsbasert kontingent.
For almenninger med reduserte grunninntekter, fastsetter årsmøtet særskilt kontingent.
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§5
Rapporteringsplikter overfor forbundet
Medlemmene av Norsk almenningsforbund har plikt til hvert år å sende forbundet kopi av
årsberetning med resultatregnskap og balanse innen 1.ste juni samme år. Medlemmene
plikter også raskest mulig å gi forbundet melding om adresseforandringer, skifte av
almenningsbestyrer og valg av ny styreleder.

§6
Årsmøtet
1. Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet.
2. Årsmøtet holdes hvert år, som regel innen august måneds utgang.
3. Innkallelse til årsmøtet skal skje skriftlig til hver tilsluttet almenning med minst 1 - en
- måneds varsel. Med innkallelsen skal følge dagsorden, årsberetning, regnskap og
valgkomiteens innstilling.
4. Stemmeberettiget på årsmøtet er 2 representanter fra hver møtende medlemsalmenning
og forbundsstyrets medlemmer. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av
de tilsluttede almenninger er representert. Almenningsbestyrere har møte og talerett
selv om de ikke er valgte utsendinger.
5. Årsmøtet ledes av styrets leder eller en av styret utpekt møteleder og skal behandle
følgende saker:
a) Velge 2 representanter til å underskive protokollen.
b) Norsk Almenningsforbunds årsberetning og regnskap.
c) Fastsette honorar til styre og revisor
d) Valg.(endret struktur)
Hvert år:
1.
Styreleder for 1 år
2.
Nestleder for 1 år
3.
Revisor for 1 år
Annet hvert år:
4.
3 styremedlemmer m/personlige varamedlemmer for 4 år
5.
Valgkomité i h.h. til § 9.
6.
Leder i valgkomitéen for 2 år.
e) Fastsette kontingent.
f) Etter orientering fra styret, gi tilbakemelding om styrets planer for kommende
arbeidsår.
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g) Behandle innkomne eller av styret framlagte saker.
6. Saker som ønskes opptatt på årsmøtet skal være styret i hende innen 15. januar de
årene det ikke er befaring og l. april de årene det arrangeres årsmøte med befaring
7. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom styret finner det
nødvendig, eller krav om dette er framsatt av minst 1/3 av de tilsluttede almenninger.
Sakspapirer skal følge innkallingen.

§7
Avstemminger på årsmøtet
På ordinært, så vel som ekstraordinært årsmøte, avgjøres alle saker ved simpelt flertall av de
møtende stemmeberettigede. I tilfelle stemmelikhet, er fungerende styreleders stemme
avgjørende. Unntatt her er forslag om endringer i vedtektene, hvor det kreves 2/3 flertall.
Valg av styremedlemmer og valg av styreleder skal skje skriftlig. Blir det stemmelikhet ved
skriftlig avstemming, skal det holdes ny avstemning. Blir stemmetallet også da likt, avgjøres
saken ved loddtrekning. Oppnår ingen kandidat halvparten av de angitte stemmer, foretas
omvalg mellom de to som får flest stemmer. Ved stemmelikhet etter denne valgomgang
foretas loddtrekning.

§8
Styret
Forbundet ledes av et styre på 5 medlemmer med like mange personlige varamedlemmer.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges av det ordinære årsmøtet blant
almenningsstyrenes medlemmer.
Uttredende medlemmer av forbundsstyret kan gjenvelges såfremt de fortsatt er
bruksberettigede. Når et styremedlem har fungert sammenhengende i 2 valgperiode, skal det
hvis valgkomiteen foreslår gjenvalg, stilles motkandidat.
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 4 år, slik at 3 medlemmer med
varamedlemmer er på valg annet hvert år.
Styremedlemmene skal ha god innsikt og erfaring i almenningsspørsmål og velges slik at
almenningene i de forskjellige distrikter blir noenlunde forholdsmessig representert.
Styremøte avholdes etter innkalling av styreleder eller etter krav fra minst 3 av
styremedlemmene.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet
avgjør styreleders stemme.
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§9
Styrets oppgaver
Styret skal lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtekter og årsmøtets beslutninger.
I sin virksomhet skal styret legge vekt på god kontakt med sentrale myndigheter,
faglige/økonomiske organisasjoner og institusjoner innen almenningenes interesseområder.
Styret plikter å ta opp til behandling saker som måtte bli reist fra tilsluttende almenninger. Når
det gjelder saker av prinsipiell karakter kan styret helt eller delvis påta seg kostnader ved
eventuell prosessføring.
Videre skal styret:
a) Sørge for regnskapsførsel og meddele prokura.
Regnskapet skal følge kalenderåret.
b) Sørge for sekretariat.
c) Utarbeide forslag til årsberetning og regnskap som forelegges årsmøtet.
d) Bestemme tid og sted for årsmøtet.
e) Forberede de saker som skal legges fram på årsmøtet.
f) Føre lønnsforhandlinger med funksjonærorganisasjoner, eventuelt oppnevne
lønnsforhandlingsutvalg m/varamedlemmer som opptrer på styrets vegne. Om
ønskelig kan det ytes bistand ved lokale forhandlinger.
g) Utpeke almenningenes representanter til institusjoner som forbundet samarbeider
med.
h) Fungere som rådgivende organ for medlemsalmenningene og meddele disse
opplysninger av felles interesse, og om nødvendig arrangere aktuelle kurs
for tillitsvalgte og funksjonærer i almenningene.
Til å utrede spesielle saker eller gjennomføre felles prosjekter, kan styret nedsette utvalg og
engasjere eksterne fagfolk som arbeider under styrets ledelse. Større fellesprosjekter bør
godkjennes av årsmøtet.
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§ 10
Valgkomité
Valgkomitéen består av 5 medlemmer. Disse utgår fra følgende distrikt: Akershus, Hedmark,
Gudbrandsdal, Hadeland-Toten og Trøndelag, med ett medlem fra hvert distrikt.
Norsk Almenningsforbunds årsmøte velger de almenninger som skal utpeke valgkomité.
Den enkelte almenning velger sin representant til komitéen innen sitt styre. Denne bør
fungere hele funksjonstiden selv om representanten i mellomtiden går ut av det lokale styret,
såfremt representanten fortsatt er bruksberettiget.
Funksjonstiden er 4 år og 3 medlemmer er på valg annet hvert år.
Årsmøtet velger leder i valgkomitéen for 2 år, blant de gjenstående medlemmer. Årsmøtet
godkjenner instruks for valgkomitéen.

§11
Forbundets oppløsning
Oppløsning av Norsk Almenningsforbund kan besluttes på ordinært årsmøte når vedtaket på
årsmøtet er enstemmig, og det foreligger enstemmig innstilling fra styret.
Det forutsettes at minst 3/4 av forbundets medlemsalmenninger er tilstede.
Videre kan oppløsning vedtas med simpelt flertall av to på hverandre følgende årsmøter.
Det må minst være gått to måneder mellom de to årsmøtene.
Forbundets formue eller gjeld blir i tilfelle oppløsning å utligne på medlemmene etter deres
forholdsmessige kontingent. Forbundets arkiv oppbevares på betryggende sted.

§ 12
Ikrafttreden
Disse vedtekter trer i kraft fra og med 29.06.2006 og fra samme dato oppheves tidligere
vedtekter for Norsk Almenningsforbund av 26.06.1997.
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Instruks for valgkomiteen i Norsk Almenningsforbund
(Vedtatt 29.06.2006)
l. Valgkomiteens oppgaver
Valgkomiteens oppgaver er som saksforbereder for årsmøtet å fremme vel overveide
forslag på kandidater til styremedlemmer med personlige varamedlemmer, foreslå
lederkandidat, samt foreslå revisor og kandidater til andre verv som velges av
årsmøtet. Valgkomiteen skal også komme med forslag på medlemsalmenninger til
valgkomiteen, og den skal fremme forslag om størrelsen på godtgjørelse til forbundets
tillitsvalgte og revisor.
2. Organisering.
Valgkomiteen organiseres i h.h.t. vedtektenes § 9.
3. Valgkomiteens arbeide
a) Valgkomiteen skal som grunnlag for sitt arbeide få seg forelagt en oversikt over
hvem som er på valg. Likeledes skal valgkomiteen ha forbundets vedtekter slik at
den er klar over valgperiodens lengde, valgbarhet m.m.
b) Når et styremedlem har fungert sammenhengende i 2 valgperioder, skal det hvis
valgkomiteen forslår gjenvalg, stilles motkandidat.
c) Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater ut fra vedtektenes krav til de
verv som skal besettes. (§ 7 ). Foreslåtte kandidater skal gis beskjed i rimelig tid før
årsmøtet.
d) Valgkomiteens leder undersøker om tillitsvalgte på valg stiller til gjenvalg.
Valgkomiteens medlemmer skal forberede sitt arbeid i samråd med de distriktsvise
almenningslag Valgkomiteens innstilling skal sendes ut sammen med
årsmøtedokumentene.
e) Dersom valgkomiteen ikke kommer fram til enstemmige innstillinger, skal det
framgå.
f) Valgkomiteen møter på årsmøtet, og dens leder legger fram innstillingen med
eyentuelle tilleggskommentarer. Hver av valgkomiteens medlemmer har rett til å
gjøre rede for sitt standpunkt.
g) I samråd med sekretariatet innkaller valgkomiteens leder til møter i komiteen.
h) Valgkomiteen fører protokoll over sine møter.
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i) Utgifter til valgkomiteen dekkes av de almenningene som oppnevner medlemmer i
komiteen.
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