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Sak  07– Normalvedtekter for fylkes- og lokallag
Sakspapir
Sak innmeldt av:

Daglig leder/ Sentralstyret

Bakgrunn:
Det er et krav at alle fylkes-og lokallag har vedtekter for de fleste støtteordninger CISV
Norge og alle lagene mottar støtte fra.
Mange av lagene i CISV Norge har egne vedtekter, men for å sikre at ingen lag står uten
egne vedtekter ønsker vi å fremme en endring i CISV Norges vedtekter. Vi foreslår at
normalvedtektene D-1-B og D-1-C skal gjelde for alle fylkes- og lokallag, med mindre
laget har egne vedtekter.
Dette er en vanlig praksis hos flere andre barne- og ungdomsorganisasjoner.
Endringer på innhold i Normalvedtektene D-1-B og D-1-C vil skje på landsmøte da
dette er vedtekter og ikke vanlige retningslinjer.

Endringer som foreslås:
Endring i D-01-A:
Paragraf 5

Fylkeslag/Lokallag

CISV Norges arbeid er organisert gjennom fylkeslag og lokallag. Alle fylkeslag er
tilsluttet den nasjonale organisasjonen.
Et fylkeslag kan dekke ett eller flere fylker.
Fylkeslagene kan deles inn i lokallag. Alle lokallag og medlemmene av disse er tilsluttet
sine respektive fylkeslag.
Alle fylkes- og lokallag skal årlig sende egne medlemmer på CISV sine programmer og
regelmessig arrangere programmer i tråd med paragraf 3.
Fylkes og lokallag må arbeide i samsvar med vedtekter og vedtak som gjelder for den
nasjonale organisasjonen. Normalvedtektene for fylkes- og lokallag, D-01-B og D-01-C,
gjelder for alle lag i organisasjonen, med mindre laget har egne vedtekter vedtatt på
lagets årsmøte. (Legges til) Fylkeslagenes og lokallagenes vedtekter må ikke stride
mot CISV Norges vedtekter.
Fylkeslagene må holde CISV Norge orientert om sin virksomhet.
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Endringer i D-01-B og D-01-C er kun endring av navnet på disse:
D-1-B Vedtekter CISV Fylkeslag (endres til) D-01-B Normalvedtekter CISV Fylkeslag
D-1-C Vedtekter CISV Lokallag (endres til) D-01-C Normalvedtekter CISV Lokallag

Forslag til vedtak:
Landsmøtet vedtar å endre D-1-A, D-1-B og D-1-C med de endringer som er lagt frem i
dette sakspapiret.

For referanse, eksisterende filer:
D-1-A Vedtekter CISV Norge (Rev. LM2018)
D-1-B Vedtekter CISV Fylkeslag
D-1-C Vedtekter CISV Lokallag
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