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Innledning
En organisasjons vedtekter må være oppdatert og tilpasset driften av virksomheten.
Grunnstammen i dagens vedtekter har i all hovedsak vært den samme siden begynnelsen av
1980-tallet, men med en god del endringer de siste årene. Dette har ført til et behov for
klargjøring og oppstramming av formuleringer.

Følgende høringsforslag legger ikke opp til nye vedtekter, men forsøker å korrigere og
revidere der det enten er uklarheter eller uoverensstemmelser med dagens situasjon.

Styret la frem forslag på vedtektsendringer til landsmøtet 2017, men saken ble utsatt.
Landsmøtet påla styret å nedsette et utvalg for å utrede saken. Utvalget levert sin innstilling til
styret og saken ble behandlet på styremøtet 17. desember 2018. Utvalgets innstilling var fulgt
av en forklaring til endringene og denne er tatt med for å klargjøre forslaget.

Følgende vedtektsrevisjon vil være gjenstand for diskusjon og det inviteres derfor til en
samling på Gardermoen 16. februar. Formålet med samlingen er å gjennomgå forslaget og i
tillegg drøfte prinsipielle spørsmål. Høringen vil løpe parallelt, med frist for skriftlig
innlevering av høringssvar 28. februar. Altså, om laget ikke har mulighet til å delta på
samlingen 16. februar er det mulig å sende inn uttalelse skriftlig til sekretariatet innen fristen.

I det følgende er gjeldende vedtekter gjengitt først, deretter de foreslåtte endringer,
revisjonsforslaget i ren tekst og til slutt følger forklaringer og kommentarer til endringene.
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Gjeldende vedtekter
Landslagets vedtekter har ikke blitt endret etter landsmøtet i Bø i Telemark i 2015. Følgende
er derfor gjeldende:

§1 Formål
Landslaget for lokalhistorie har til formål å arbeide for lokalhistorie og kulturvern.

§2 Virksomhet
For å nå formålet skal Landslaget
· organisere samarbeidet med historielag i Norge og være bindeledd mellom disse,
myndighetene og de vitenskapelige institusjonene
· arbeide aktivt for at massemedia og myndigheter får økt forståelse for kulturarv og historie
· drive ved kurs, studieopplegg og andre former for opplæring
· gi ut publikasjoner
· legge til rette materiale for lokalhistorisk forskning
· gi ut Heimen som et vitenskapelig tidsskrift for lokalhistorie.
· gi ut Lokalhistorisk magasin

§3 Organisasjonsoppbygning
Landslaget er hovedorganisasjonen for historielag i Norge. Den består av:
a)

lokale lag med personlige medlemmer

b)

regionale enheter (distriktslag, fylkeslag, fellesråd) bestående av flere lokale lag

c)

landsstyret

d)

landsmøtet

§4 Medlemskap og kontingent
Lokallag som tilmeldes Landslaget blir også medlem i aktuell regional enhet (dersom slik er
opprettet) og vice versa.
Landslagets styre gis fullmakt til å vedta unntak fra dette ovenfor den enkelte region.
Landsmøtet fastsetter kontingent fra lokale lag og regionale enheter. Lag som ikke har betalt
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kontingent i to påfølgende år, blir strøket som medlem.
Regionale enheter fastsetter selv kontingent fra lokale lag.

§5 Landsmøte
Landsmøte blir avholdt annethvert år, vanligvis i juni måned. Styret innkaller medlemslagene
minst 2 måneder på forhånd. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom styret finner
grunn til det, eller dersom det blir krevd av minst 1/10 av de lokale lagene.
Utsendinger blir valgt på møte i den regionale enhet. Møte- og stemmerett på slike møter
følger vedtektene i den regionale enhet. Kun lag som er a jour med kontingent kan delta.
I områder hvor det ikke er etablert regional enhet sørger landslaget for å innkalle aktuelle
lokallag til valgmøte. Tidspunkt og sted for valgmøte innkalles 1 måned på forhånd.
Ved beregning av antall delegater til landsmøtet legges medlemstallene sammen for
lokallagene som utgjør regionen/valgmøtet. Regionale enheter har rett til å sende tre delegater
for de første 1.000 medlemmer og deretter en delegat for hver påbegynt 1.000 medlemmer.
Alle lag/enheter har rett til å sende observatører til landsmøtet. Observatører til landsmøtet har
talerett men ikke stemmerett.
Styremedlemmer i Landslaget møter på landsmøtet som delegater med stemmerett. Ingen
delegater kan ha mer enn én stemme.
Alle lag/enheter har rett til å komme med forslag til landsmøtet eller sende inn forslag til
styret. Innsendte forslag må foreligge seinest 2 måneder før landsmøtet.
Landsmøtet behandler følgende saker:
a) årsmeldinger
b) reviderte årsregnskap
c) strategi- og handlingsplan
d) forslag om vedtektsendringer
e) kontingent
f) budsjett
g) valg av leder, nestleder og styremedlemmer, valgkomité og revisor
forslag fra medlemslag eller landsstyret
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§6 Styret
Styret består av sju medlemmer med vararepresentanter, hvorav seks velges på landsmøtet.
I tillegg oppnevner styret for Norsk Lokalhistorisk Institutt (NLI) et styremedlem med
personlig vararepresentant.
Alle lag/enheter har rett til å foreslå styre- og varamedlemmer overfor valgkomitéen.
Valgkomitéen skal tilstrebe god balanse mellom geografisk tilhørighet og kjønn i sitt forslag.
Forslaget sendes ut sammen med sakspapirene til landsmøtet.
Valgområdene for de seks historielagsrepresentantene er definert slik:
1.

Østfold, Oslo, Akershus: 1 representant (1 vararepresentant)

2.

Hedmark, Oppland, Buskerud: 1 representant (1 vararepresentant)

3.

Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest Agder: 1 representant (1 vararepresentant)

4.

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: 1 representant (1 vararepresentant)

5.

Møre og Romsdal, Sør–Trøndelag, Nord–Trøndelag: 1 representant (1 vararepresentant)

6.

Nordland, Troms, Finnmark: 1 representant (1 vararepresentant)

Leder og nestleder velges separat hver med funksjonstid på to år.
Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er fire år, slik at vekselvis to av dem er på valg på
hvert landsmøte.
Styret er vedtaksført når fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens
stemme dobbelt.
Styret nedsetter arbeidsutvalg, oppnevner redaksjon for Heimen, foreslår valgkomité og
revisor.

§7 Sekretariat
Sekretariatet har ansvar for den daglige administrasjon, herunder å forberede saker for styret.
Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse for generalsekretær og eventuelle andre stillinger i
sekretariatet. Delegerte fullmakter skal framgå av arbeidsbeskrivelsene.

§8 Samarbeid med NLI
Landslaget samarbeider med Norsk lokalhistorisk institutt, i hht. samarbeidsavtale fra 1973.
Styret fremmer forslag overfor vedkommende departement om Landslagets representant i
styret for NLI, og NLI oppnevner ett medlem i Landslagets styre (jfr. § 6).
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§9 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt styret senest 2 måneder før landsmøtet. Styret
behandler saken og lager innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall på
landsmøtet for å bli vedtatt.

§10 Oppløsning
Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning
krever 2/3 flertall. Landslagets arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til Seksjon for
privatarkiv, Riksarkivet. Eventuelle økonomiske midler overdras til Norsk lokalhistorisk
institutt.
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Foreslåtte endringer
Gjeldende vedtekter

Endringsforslag

§1 Formål

§1 Formål

Landslaget for lokalhistorie har til formål å

Landslaget for lokalhistorie organiserer

arbeide for lokalhistorie og kulturvern.

historielag i Norge og har som formål å
styrke og stimulere arbeidet med
lokalhistorie og kulturvern i hele landet,
samt ivareta historielagenes interesser
overfor myndigheter og fagmiljø har til
formål å arbeide for lokalhistorie og
kulturvern.

§2 Virksomhet

§2 Virksomhet

For å nå formålet skal Landslaget

For å nå formålet skal Landslaget:

•

•

•

•

organisere samarbeidet med

organisere samarbeidet med

historielag i Norge og være

historielag i Norge og være

bindeledd mellom disse,

bindeledd mellom disse,

myndighetene og de vitenskapelige

myndighetene og de vitenskapelige

institusjonene

institusjonener
•

arbeide aktivt for at massemedia og

arbeide aktivt for at massemedia og

myndigheter får økt forståelse for

myndigheter får økt forståelse og

kulturarv og historie

innsikt for kulturarv og historie

drive ved kurs, studieopplegg og

virksomheten i lagene.
•

andre former for opplæring

drive ved kurs, studieopplegg og

•

gi ut publikasjoner

andre former for opplæring og

•

legge til rette materiale for

kunnskapsoverføring for lagene.
•

lokalhistorisk forskning
•

•

gi ut publikasjoner, herunder

gi ut Heimen som et vitenskapelig

Lokalhistorisk magasin og sikre

tidsskrift for lokalhistorie

utgivelse av Heimen som et

gi ut Lokalhistorisk magasin

vitenskapelig tidsskrift for
lokalhistorie.
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•

legge til rette materiale for
lokalhistorisk forskning

•

gi ut Heimen som et vitenskapelig
tidsskrift for lokalhistorie

•

gi ut Lokalhistorisk magasin

§ 3 Organisasjonsoppbygning

§ 3 Organisasjonsoppbygning

Landslaget er hovedorganisasjonen for

Landslagets oppbygning er

historielag i Norge. Den består av:

hovedorganisasjonen for historielag i Norge.

a)

Den består av:

lokale lag med personlige

medlemmer

a)

b)

medlemmer

regionale enheter (distriktslag,

lokale lag med personlige

fylkeslag, fellesråd) bestående av flere

b)

regionale lag og enheter (distriktslag,

lokale lag

fylkeslag, fellesråd) bestående av flere

c)

landsstyret

lokale lag

d)

landsmøtet

c)

landsstyret

d)

landsmøtet

§ 4 Medlemskap og kontingent

§ 4 Medlemskap og kontingent

Lokallag som tilmeldes Landslaget blir også

Lag som arbeider innenfor lokalhistorie og

medlem i aktuell regional enhet (dersom slik kulturvern kan melde seg inn.
er opprettet) og vice versa.
Landslagets styre gis fullmakt til å vedta

Lokallag som tilmeldes melder seg inn i

unntak fra dette ovenfor den enkelte region.

Landslaget blir bør også medlem melde seg

Landsmøtet fastsetter kontingent fra lokale

inn i aktuell regional enhet (dersom slik er

lag og regionale enheter. Lag som ikke har

opprettet) og vice versa. Landslagets styre

betalt kontingent i to påfølgende år, blir

gis fullmakt til å vedta unntak fra dette

strøket som medlem.

ovenfor den enkelte region.

Regionale enheter fastsetter selv kontingent
fra lokale lag.

Landsmøtet fastsetter kontingent fra lokale
lag og regionale enheter. Lag som ikke har
betalt kontingent i to påfølgende år, blir
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strøket som medlem.

Regionale enheter fastsetter selv kontingent
fra lokale lag.
§ 5 Landsmøte

§ 5 Landsmøtet

Landsmøte blir avholdt annethvert år,

Landsmøtet blir avholdt avholdes annethvert

vanligvis i juni måned. Styret innkaller

år, vanligvis i innen utgangen av juni

medlemslagene minst 2 måneder på forhånd. måned. Styret innkaller medlemslagene
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles

minst 2 to måneder på forhånd, ledsaget

dersom styret finner grunn til det, eller

med program og saksbehandling.

dersom det blir krevd av minst 1/10 av de
lokale lagene.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles
dersom styret finner grunn til det, eller

Utsendinger blir valgt på møte i den

dersom det blir krevd av minst 1/10 av de

regionale enhet. Møte- og stemmerett på

lokale lagene eller halvparten av

slike møter følger vedtektene i den regionale regionlagene.
enhet. Kun lag som er a jour med kontingent
kan delta.

Medlemslagenes Uutsendinger med
stemmerett på landsmøtet blir valgt på møte

I områder hvor det ikke er etablert regional

i den av den enkelte regionale enhet i

enhet sørger landslaget for å innkalle

samsvar med sistnevntes vedtekter. Møte-

aktuelle lokallag til valgmøte. Tidspunkt og

og stemmerett på slike møter følger

sted for valgmøte innkalles 1 måned på

vedtektene i den regionale enhet. Kun

forhånd.

medlemslag som er a jour med kontingent til
Landslaget kan delta.

Ved beregning av antall delegater til
landsmøtet legges medlemstallene sammen

I områder/fylker hvor det ikke er etablert

for lokallagene som utgjør

regional enhet sørger innkaller lLandslaget

regionen/valgmøtet. Regionale enheter har

for å innkalle aktuelle lokalmedlemslag til

rett til å sende tre delegater for de første

valgmøte. Tidspunkt og sted for valgmøte
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1.000 medlemmer og deretter en delegat for

varsles i innkalles innkallingen 1 én måned

hver påbegynt 1.000 medlemmer.

på forhånd.

Alle lag/enheter har rett til å sende

Ved beregning av antall delegater til

observatører til landsmøtet. Observatører til

landsmøtet legges medlemstallene sammen

landsmøtet har talerett men ikke stemmerett.

for medlemslokallagene som utgjør
regionen/valgmøtet. Regionale enheter har

Styremedlemmer i Landslaget møter på

rett til å sende tre to delegater for de første

landsmøtet som delegater med stemmerett.

1.000 medlemmer og deretter éen delegat

Ingen delegater kan ha mer enn én stemme.

for hver påbegynt 1.000 medlemmer.

Alle lag/enheter har rett til å komme med

Alle medlemslag/-enheter har rett til å sende

forslag til landsmøtet eller sende inn forslag

observatører til landsmøtet. Observatører til

til styret.

landsmøtet har talerett, men ikke ingen

Innsendte forslag må foreligge seinest 2

forslags- eller stemmerett.

måneder før landsmøtet.
Styremedlemmer i Landslaget møter på
Landsmøtet behandler følgende saker:

landsmøtet som delegater med stemmerett.

a)

årsmeldinger

b)

reviderte årsregnskap

c)

strategi- og handlingsplan

d)

forslag om vedtektsendringer

Alle medlemslag/-enheter har rett til å sende

e)

kontingent

inn komme med forslag på saker til

f)

budsjett

behandling på til landsmøtet eller sende inn

g)

valg av leder, nestleder og

forslag til styret. Innsendte forslag må være

styremedlemmer, valgkomité og revisor

styret i hende innen én måned etter styrets

forslag fra medlemslag eller landsstyret

innkalling foreligge seinest to måneder før

Ingen delegater kan ha mer enn én stemme.

landsmøtet.
Landsmøtet behandler følgende saker:
a)

årsmeldinger

b)

reviderte årsregnskap
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c)

strategi- og handlingsplan

df)

forslag om

vedtektsendringer/endringer i valgkomiteens
instruks
e)

kontingent

fd)

forslag til rammebudsjett

g)

valg av leder, nestleder og

styremedlemmer, valgkomité og revisor
forslag fra medlemslag eller landsstyret
§ 6 Styret

§ 6 Styret

Styret består av sju medlemmer med

Styret består av sju leder, nestleder og seks

vararepresentanter, hvorav seks velges på

styremedlemmer med vararepresentanter fra

landsmøtet.

hvert sitt valgområde, hvorav seks velges på

I tillegg oppnevner styret for Norsk

landsmøtet.

Lokalhistorisk Institutt (NLI) et

I tillegg oppnevner styret for Norsk

styremedlem med personlig

Lokalhistorisk Institutt (NLI) et

vararepresentant.

styremedlem med personlig
vararepresentant.

Alle lag/enheter har rett til å foreslå styreog varamedlemmer overfor valgkomitéen.

Styrets leder og nestleder velges uavhengig av

Valgkomitéen skal tilstrebe god balanse

valgområdene og uten personlig

mellom geografisk tilhørighet og kjønn i sitt
forslag. Forslaget sendes ut sammen med

vararepresentanter. Må begge fratre i perioden,
konstituerer det resterende styre en ledelse frem til
neste landsmøte.

sakspapirene til landsmøtet.
Alle medlemslag/-enheter har rett til å kan
Valgområdene for de seks
historielagsrepresentantene er definert slik:
1.

Østfold, Oslo, Akershus: 1

representant (1 vararepresentant)
2.

Hedmark, Oppland, Buskerud: 1

representant (1 vararepresentant)

foreslå styre- og varamedlemmer overfor
valgkomitéen, som avgir innstilling i
samsvar med valgkomiteens instruks.
Styrets sammensetning skal ha
Valgkomitéen skal tilstrebe god balanse
mellom geografisk tilhørighet og kjønn. i sitt

11

3.

Vestfold, Telemark, Aust Agder,

Vest Agder: 1 representant (1

forslag. Forslaget sendes ut sammen med
sakspapirene til landsmøtet.

vararepresentant)
4.

Rogaland, Hordaland, Sogn og

De seks vValgområdene for de seks

Fjordane: 1 representant (1

historielagsrepresentantene er definert slik:

vararepresentant)

1.

5.

representant (1 vararepresentant)

Møre og Romsdal, Sør–Trøndelag,

Østfold, Oslo, Akershus: 1

Nord–Trøndelag: 1 representant (1

2.

vararepresentant)

representant (1 vararepresentant)

6.

3.

Nordland, Troms, Finnmark: 1

representant (1 vararepresentant)

Hedmark, Oppland, Buskerud: 1

Vestfold, Telemark, Aust Agder,

Vest Agder: 1 representant (1
vararepresentant)

Leder og nestleder velges separat hver med

4.

Rogaland, Hordaland, Sogn og

funksjonstid på to år.

Fjordane: 1 representant (1
vararepresentant)

Funksjonstida for øvrige styremedlemmer er

5.

fire år, slik at vekselvis to av dem er på valg

Nord–Trøndelag: 1 representant (1

på hvert landsmøte.

vararepresentant)
6.

Styret er vedtaksført når fire av

Møre og Romsdal, Sør–Trøndelag,

Nordland, Troms, Finnmark: 1

representant (1 vararepresentant)

medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
teller lederens stemme dobbelt.

Leder og nestleder velges separat hver med
funksjonstid på to år.

Styret nedsetter arbeidsutvalg, oppnevner
redaksjon for Heimen, foreslår valgkomité

Leder og nestleder er på valg hvert

og revisor.

landsmøte, mens styremedlemmene og vara
velges for fire år. Funksjonstida for øvrige
styremedlemmer er fire år, slik at vekselvis
to av dem er på valg på hvert landsmøte.
Styret er vedtaksført når fire av
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medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet
teller lederens stemme dobbelt.
Styret nedsetter arbeidsutvalg, oppnevner
redaksjon for Heimen, og foreslår
valgkomité og revisor til landsmøtet.
§ 7 Sekretariat

§ 7 Sekretariat

Sekretariatet har ansvar for den daglige

Sekretariatet har ansvar for den daglige

administrasjon, herunder å forberede saker

administrasjon, herunder å forberede saker

for styret. Styret utarbeider

for styret. Styret utarbeider

arbeidsbeskrivelse for generalsekretær og

arbeidsbeskrivelse for generalsekretær og

eventuelle andre stillinger i sekretariatet.

eventuelle andre stillinger i sekretariatet.

Delegerte fullmakter skal framgå av

Delegerte fullmakter skal framgå av

arbeidsbeskrivelsene.

arbeidsbeskrivelsene.

§ 8 Samarbeid med NLI

§ 8 Samarbeid med NLI

Landslaget samarbeider med Norsk

Landslaget samarbeider med Norsk

lokalhistorisk institutt, i hht.

lokalhistorisk institutt, i hht.

samarbeidsavtale fra 1973. Styret fremmer

samarbeidsavtale fra 1973. Styret fremmer

forslag overfor vedkommende departement

forslag overfor vedkommende departement

om Landslagets representant i styret for

om Landslagets representant i styret for

NLI, og NLI oppnevner ett medlem i

NLI, og NLI oppnevner ett medlem i

Landslagets styre (jfr. § 6).

Landslagets styre (jfr. § 6).

§ 9 Vedtektsendringer

§ 9 8 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer skal være

Forslag til vedtektsendringer skal være

innsendt styret senest 2 måneder før

innsendt styret senest 2 to måneder før

landsmøtet. Styret behandler saken og lager

landsmøtet. Styret behandler saken og lager

innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer

innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer

må ha 2/3 flertall på landsmøtet for å bli

må ha 2/3 flertall på landsmøtet for å bli

vedtatt.

vedtatt.

§ 10 Oppløsning

§ 10 9 Oppløsning

Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp

Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp
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ved ordinært årsmøte. Beslutning om

ved ordinært årsmøte. Beslutning om

oppløsning krever 2/3 flertall. Landslagets

oppløsning krever 2/3 flertall. Landslagets

arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til

arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til

Seksjon for privatarkiv, Riksarkivet.

Seksjon for privatarkiv, Riksarkivet

Eventuelle økonomiske midler overdras til

Arkivverket som aksesjon til tidligere

Norsk lokalhistorisk institutt.

avlevert arkivmateriale. Eventuelle
økonomiske midler legges i et fond til
fremme av historielagenes virksomhet
overdras til Norsk lokalhistorisk institutt.
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Endringsforslag i ren tekst
§1 Formål
Landslaget for lokalhistorie organiserer historielag i Norge og har som formål å styrke og
stimulere arbeidet med lokalhistorie og kulturvern i hele landet, samt ivareta historielagenes
interesser overfor myndigheter og fagmiljø.

§2 Virksomhet
For å nå formålet skal Landslaget:
•

organisere samarbeidet med historielag i Norge og være bindeledd mellom disse,
myndighetene og vitenskapelige institusjoner

•

arbeide aktivt for at media og myndigheter får økt forståelse og innsikt for
virksomheten i lagene.

•

drive kurs og andre former for opplæring og kunnskapsoverføring for lagene.

•

gi ut publikasjoner, herunder Lokalhistorisk magasin og sikre utgivelse av Heimen
som et vitenskapelig tidsskrift for lokalhistorie.

§ 3 Organisasjonsoppbygning
Landslagets oppbygning består av:
a)

lokale lag med personlige medlemmer

b)

regionale lag og enheter bestående av flere lokale lag

c)

landsstyret

d)

landsmøtet

§ 4 Medlemskap og kontingent
Lag som arbeider innenfor lokalhistorie og kulturvern kan melde seg inn.

Lokallag som melder seg inn i Landslaget bør også melde seg inn i aktuell regional enhet
(dersom slik er opprettet).
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Landsmøtet fastsetter kontingent fra lokale og regionale enheter. Lag som ikke har betalt
kontingent i to påfølgende år blir strøket som medlem.

§ 5 Landsmøtet
Landsmøtet avholdes annethvert år, innen utgangen av juni måned. Styret innkaller
medlemslagene minst to måneder på forhånd, ledsaget med program og saksbehandling.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles dersom styret finner grunn til det eller det blir krevd
av minst 1/10 av de lokale lagene eller halvparten av regionlagene.

Medlemslagenes utsendinger med stemmerett på landsmøtet blir valgt av den enkelte
regionale enhet i samsvar med sistnevntes vedtekter. Kun medlemslag som er a jour med
kontingent til Landslaget kan delta.
I områder/fylker hvor det ikke er etablert regional enhet innkaller Landslaget medlemslag til
valgmøte. Tidspunkt og sted for valgmøte varsles i innkallingen én måned på forhånd.
Ved beregning av antall delegater til landsmøtet legges medlemstallene sammen for
medlemslagene som utgjør regionen/valgmøtet. Regionale enheter har rett til å sende to
delegater for de første 1.000 medlemmer og deretter én delegat for hver påbegynt 1.000
medlemmer.
Alle medlemslag/-enheter har rett til å sende observatører til landsmøtet. Observatører til
landsmøtet har talerett, men ingen forslags- eller stemmerett.
Styremedlemmer i Landslaget møter på landsmøtet som delegater med stemmerett.

Ingen delegater kan ha mer enn én stemme.
Alle medlemslag/-enheter har rett til å sende inn forslag på saker til behandling på landsmøtet.
Innsendte forslag må være styret i hende innen én måned etter styrets innkalling.
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Landsmøtet behandler følgende saker:
a)

årsmeldinger

b)

reviderte årsregnskap

c)

strategi- og handlingsplan

d)

forslag til rammebudsjett

e)

kontingent

f)

forslag om vedtektsendringer/endringer i valgkomiteens instruks

g)

valg

§ 6 Styret
Styret består av leder, nestleder og seks styremedlemmer med vararepresentanter fra hvert sitt
valgområde.

Styrets leder og nestleder velges uavhengig av valgområdene og uten personlig vararepresentanter. Må
begge fratre i perioden, konstituerer det resterende styre en ledelse frem til neste landsmøte.

Alle medlemslag/-enheter kan foreslå styre- og varamedlemmer overfor valgkomitéen, som
avgir innstilling i samsvar med valgkomiteens instruks. Styrets sammensetning skal ha god
balanse mellom geografi og kjønn.
De seks valgområdene er definert slik:
1. Østfold, Oslo, Akershus: 1 representant (1 vararepresentant)
2. Hedmark, Oppland, Buskerud: 1 representant (1 vararepresentant)
3. Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest Agder: 1 representant (1 vararepresentant)
4. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane: 1 representant (1 vararepresentant)
5. Møre og Romsdal, Sør–Trøndelag, Nord–Trøndelag: 1 representant (1 vararepresentant)
6. Nordland, Troms, Finnmark: 1 representant (1 vararepresentant)
Leder og nestleder er på valg hvert landsmøte, mens styremedlemmene og vara velges for fire
år.
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Styret er vedtaksført når fire av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens
stemme dobbelt.
Styret oppnevner redaksjon for Heimen og foreslår valgkomité og revisor til landsmøtet.

§ 7 Sekretariat
Sekretariatet har ansvar for den daglige administrasjon, herunder å forberede saker for styret.
Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse for generalsekretær. Delegerte fullmakter skal framgå av
arbeidsbeskrivelsene.

§ 8 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være innsendt styret senest to måneder før landsmøtet.
Styret behandler saken og lager innstilling til landsmøtet. Vedtektsendringer må ha 2/3 flertall
på landsmøtet for å bli vedtatt.

§ 9 Oppløsning
Spørsmål om oppløsning kan kun tas opp ved ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning
krever 2/3 flertall. Landslagets arkiv skal, i tilfelle oppløsning, overføres til Arkivverket som
aksesjon til tidligere avlevert arkivmateriale. Eventuelle økonomiske midler legges i et fond
til fremme av historielagenes virksomhet.
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Forklaringer til foreslåtte endringer samt kommentarer
§1 Formål
En formålsparagraf er altomfattende idet den definerer hva organisasjonen er og dens
identitet. I forslaget er det lagt til grunn et prinsipp om at Landslaget først og fremst er
organisasjon som arbeider for sine medlemslag.

§2 Virksomhet
Virksomhetsparagrafer bør være konsise og realitetsorienterte, ikke «smørbrødlister». Det er
derfor foreslått å korrigere en del for å være mest mulig punktlig, men samtidig fleksibel.

Punktet om at Landslaget skal legge til rette kilder for lokalhistorisk forskning er tatt ut idet
dette ikke har blitt gjort de siste tiår. Styret anser dette som et arbeidet først og fremst
lokallagene driver med. I tillegg er de to siste kulepunkter slått sammen og at utgivelser av
publikasjoner slik er samlet i ett punkt for å gjøre oversikten enklere uten at innholdet går
tapt.

§3 Organisasjonsoppbygning
Paragrafen er utfordrende idet den tar for gitt en regionlagsstruktur som ikke finnes over hele
landet. Det er også foreslått å stryke uttrykket «hovedorganisasjon» idet formuleringen i
formålet legger opp til dette, og at Landslaget derigjennom er en organisasjon for sine
medlemmer.

Det er flere begreper for å definere lag innen historielagsbevegelsen, og en del av disse har nå
og da blitt forsøkt klargjort. Begrepet «distriktslag» har blitt brukt om lag som har
enkeltmedlemmer men spenner over et område med flere lokallag. Innen et område med
regionlag kan det være flere distriktslag, som for eksempel Fosen og Gauldal historielag
innenfor Sør-Trøndelag historielags område, eller Nord-Troms historielag innenfor Troms
historielags område. Det er heller ikke slik at regionlagene, slik de er definert, kun har lokale
lag som medlemmer; Agder historielag har 700 enkeltpersoner som medlemmer, i tillegg til
lagene (dette henger ofte sammen med abonnementer på publikasjoner). Selv om det hadde
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vært gunstig med strenge føringer overfor lagenes organisasjon på dette punktet, vil det ikke
være mulig å kreve det.

§4 Medlemskap og kontingent
Flere lag har en oppfatning av Landslaget som en føderativ og løs sammenslutning heller enn
en fast sammensatt organisasjon; noen lag opererer med betegnelser som tilmeldt og tilsluttet
når de omtaler medlemskapet i Landslaget. Dette gir en følelse av at lagene oppfatter
Landslaget som noe annet enn en sentralorganisasjon, heller en sammenslutning som gir
medlemsfordeler. Dette faller også sammen med §3, der Landslaget påtar seg en
organisasjonsoppbygning som ikke sammenfaller helt med inntrykket flere lag har. Det skal
også sies at det ikke finnes noen klar definisjon av lagene, ei heller krav til
organisasjonsformen i disse. Flere lag er ikke registrert i Brønnøysundregistrene, opererer
uten medlemslister og fungerer mer eller mindre løselig i sin organisasjon. En beskrivelse av
hva et lag er ville være klargjørende for hele historielagsbevegelsen.

§4 bør si noe om hvem som kan melde seg inn i Landslaget. For om lag ti år siden forsvant
setningen fra vedtektene som gav føringer på dette, tidligere formulering var «Historielag og
andre lag som arbeider innenfor de feltene som er nevnt i § 1, kan stå tilsluttet Landslaget.»
Det er derfor foreslått å ta inn igjen en passus om dette i vedtektene.

Videre, at lag som melder seg inn i Landslaget skal bli medlem av regional enhet, er
omformulert til en oppfordring heller enn et krav. Ordene «vice versa» er tatt ut idet styret
ikke ser sammenhengen i det ovenforstående. En regional enhet melder seg ikke inn i et lokalt
lag og følgelig er det ingen naturlig gjensidighet i setningen som skulle fordre et vice-versa.

Siste setning, «Regionale enheter fastsetter selv kontingent fra lokale lag», er strøket.
Grunnen til dette er prinsippet om de regionale og lokale lagenes selvbestemmelsesrett, at
dette er selvsagt, og styret ser det ikke som nødvendig å ta med.

§5 Landsmøtet
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Ekstraordinært landsmøte er flyttet for å lage et eget punkt. Formålet med dette er å skille
ordinært fra ekstraordinært, og ved å lage et eget avsnitt fremheve forskjellen på de to.

Det er også ansett som et viktig prinsipp at det er medlemslag i Landslaget som møter på
landsmøtet. Det er derfor fremhevet at det er medlemslag i Landslaget som deltar på
valgmøter i regionlaget og det må være en forutsetning for å være utsending at man er
medlem i Landslaget. Har et lokallag bestemt seg for å ikke være medlem i Landslaget skal
det heller ikke ha rett til innflytelse i organisasjonens høyeste organ. Det er derfor viktig at
Landslaget informerer regionlagene i god tid før deres årsmøter slik at det er klart hvilke av
deres medlemmer som er medlem i Landslaget og hvilke som ikke er det, og følgelig ikke har
stemmerett.

Setningen «ingen delegat kan ha mer enn én stemme» er flyttet ned som eget punkt idet
prinsippet gjelder samtlige delegater og ikke bare styrets medlemmer.

Saker reist som benkeforslag behandles normalt ikke, tidsfristen på to måneder må være
førende, men landsmøtet kan allikevel bestemme seg for å ta saken etter votering.

Til «Landsmøtet behandler følgende saker» er det foreslått en omrokkering av punktene slik
at saksgangen får bedre flyt. Det foreslås å ikke skrive budsjett men rammebudsjett. Et
landsmøte vedtar rammene for kommende periode og det har vist seg utfordrende å spå to år
frem i tid. Det skal også fremheves at prinsippet om at årsmeldingen er styrets, og derfor ikke
legges frem til godkjenning men kun til etterretning med eventuelle tillegg og kommentarer.

§6 Styret
Idet Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ble en del av Nasjonalbiblioteket (NB) fra 1. januar
2017 ble det klart at gjensidig styrerepresentasjon ikke var aktuelt. Det har vært en periode
hvor dette har gått seg til og i løpet av 2018 er NLI fullstendig ute av Landslagets styre. Dette
betyr at representasjonen som vist i §6 må endres og det foreslås derfor at leder og nestleder
«overtar» denne posisjonen som uavhengig valgte (altså ikke valgt fra et bestemt
valgområde). Nestleder foreslås å være «vara» for leder, men at nestleder selvsagt møter på
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alle styremøter. Slik vil ikke styrets størrelse økes eller minskes totalt idet leder og nestleder
går inn i de to plassene NLI hadde. Styret vil da bestå av åtte faste medlemmer.
Stemmelikheten som da oppnås er ikke tatt til følge, frem til årtusenskiftet bestod Landslagets
styre av ti medlemmer uten at det ser ut til å ha skapt problemer. Den eneste utfordringen
styret ser er at leders dobbeltstemme kan bli hyppigere brukt.

Styret har også foreslått en omformulering av tidsperiodene og tatt ut uttrykket
«funksjonstid». Leder og nestleder er på valg på hvert landsmøte. Prinsippet bak dette er
organisasjonens tillitsvotum til leder og nestleder men også muligheten til at andre kandidater
kan foreslås.

Nedsettelse av arbeidsutvalg er tatt ut ettersom dette ikke har vært praktisert på en del år.
Tidligere var det nødvendig med en mindre og mer eksekutiv gruppe i styret siden det var
flere styremedlemmer og mer krevende å få alle samlet. I dag løses dette på andre måter og
styret har de siste årene hatt møter på telefon, korrespondanse på epost og lignende når det har
vært saker som krever hurtig behandling. Om styret skulle finne det nødvendig å nedsette et
slikt utvalg bør det stå fritt til å gjøre det. Det bør anses som noe styret selv tar opp ved behov
og at det ikke er nødvendig å vedtektsfeste dette.

Styret har ikke foreslått å oppløse ordningen med valgområder/-distrikter. Det er allikevel
verdt å merke seg at dette er en særegenhet for Landslaget, ingen andre organisasjoner innen
kulturvernfeltet har denne type inndeling. I utvalgets arbeid har det blitt påpekt at det faktisk
ikke er fremmet forslag om oppløsning av dette systemet på landsmøtene de siste 25 år, og at
det derfor ikke sees som en aktuell problemstilling. En valgordning der man har begrenset seg
i utvelgelsen av styremedlemmer fordrer en valgkomité som er spesielt oppmerksom.

§7 Sekretariatet
I og med at generalsekretæren er leder for den administrative virksomheten, og følgelig har
arbeidsgiveransvar for de øvrige medarbeiderne i sekretariatet, er delsetningen «… og
eventuelle andre stillinger i sekretariatet» foreslått strøket. Det er selvsagt opp til styret å
vedta rammene for ansettelser og hvilke arbeidsområder de tilsatte skal ha.
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§ 8 Samarbeid med NLI
Det formelle samarbeidet med NLI har opphørt og styret foreslår å stryke paragrafen. Selv om
det formelle samarbeid med en annen organisasjon oppløses vil det være opp til styret å inngå
samarbeidsavtaler med andre organisasjoner. Disse kan eksistere uten at samarbeidet er
nedfelt i Landslagets vedtekter.

Slettingen av paragrafen vil medføre endringer i nummereringen av de gjenstående
paragrafer.

§ 9 Vedtektsendringer
Ny paragraf 8. Styret har ingen kommentarer, kun en mindre språklig retting.

§ 10 Oppløsning
Ny paragraf 9. Arkivverkets omorganiseringen har medført at Seksjon for privatarkiver ikke
lengre eksisterer, styret har derfor foreslått at arkivmateriale, i tilfelle oppløsning av
Landslaget, overføres til Arkivverket som aksesjon. Arkivverket har allerede Landslagets
arkiv fra tiden 1920-1970 og det er derfor naturlig at materialet inkorporeres i allerede
avlevert arkiv. Når det gjelder økonomiske midler som skulle være igjen etter en eventuell
oppløsning vil ikke styret tilråde overdragelse til NLI, som nå er en del av
Nasjonalbiblioteket, men heller at det legges til et fond til fremme av historielagenes
virksomhet. Her er det ikke sett nærmere på organisering av et slikt fond, kun det prinsipielle
at medlemslagene er de mest nærliggende å tilgodese ved en eventuell oppløsning av
organisasjonen.
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