Sak 4a Forslag til endring av §2-3 i IOGT i Norge sine
vedtekter.
IOGTs 96. landsmøte i Bergen 31. mai- 2 . juni 2019

Sentralstyret i IOGT foreslår endring i § 2-3, 6. avsnitt
Landsmøtet kan etter vedtak med minst 2/3 flertall også ta opp til behandling forslag som er
kommet inn etter fristens utløp. Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer.
endres til
Landsmøtet kan etter vedtak med minst 2/3 flertall også ta opp til behandling forslag som er
kommet inn etter fristens utløp. Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer hvor det kun
kan gjøres rent språklige endringer i forslag som er fremmet innen fristen på 4 måneder.
BEGRUNNELSE:
Forslaget fremmes for å forsterke og tydeliggjøre vedtektenes begrensninger i mulighetene til å
fremme forslag til vedtektsendringer som ikke kan bli gjenstand for ordinær organisasjonsmessig
behandling.
‘§12-1 Lovendringer lyder som følger:
‘Lov for IOGT i Norge kan bare bli endret av et ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall.’
Denne formuleringen må sees i sammenheng med følgende formuleringer i ‘§2-3 Stemmerett,
forslags- og talerett’:

og

‘Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte, unntatt slike som settes fram av
sentralstyret og nemnder i deres meldinger, må være kommet til sentralstyret senest 4
måneder før møtet.’
‘Landsmøtet kan etter vedtak med minst 2/3 flertall også ta opp til behandling forslag som er
kommet inn etter fristens utløp. Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer.

Videre må dette sees i sammenheng med følgende formuleringer i ‘3 Forslag’ i forretningsorden for
landsmøter i IOGT slik disse senest ble fastsatt ifm IOGTs landsmøte i Bergen 9.-11. juni 2017:
‘Det kan fremmes endringsforslag til alle saker som er oppe på landsmøtet, men for
vedtekter kan det kun fremmes alternative forslag til de som foreligger. Det kan ikke
fremmes forslag til andre deler av vedtektene,’
Formulering i forretningsordenen åpner for behandling av lovendringsforslag som §2-3 i vedtektene
ikke åpner for. Dvs for alternative formuleringer til forslag fremmet innen fristen på 4 måneder. En
rimelig tolkning av vedtektene innebærer at alle forslag til lovendringer, også alternative
formuleringer til opprinnelige forslag, må være fremmet innen fristen på 4 måneder.
Utgangspunktet for forslaget som fremmes her er at det er avgjørende at det sikres at alle forslag til
vedtektsendringer kan være gjenstand for organisasjonsmessig behandling på en demokratisk måte.
Det er uheldig at vedtektene i sammenheng med forretningsorden kan tolkes slik at det er adgang
helt frem til og under landsmøtet til å fremme alternativer til innsendte forslag som kan ha et helt
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annet meningsinnhold. Det vil avskjære organisasjonens muligheter til en behandling av
vedtektsendringer som potensielt kan endre organisasjonens formål og innretning.

Eivind Jahren og Per Arne Lillebø stemte mot, og har tatt dissens i saken.

