
5. Forslag til endring av
vedtekter
Enstemmig styre av SVs helsepolitiske nettverk foreslår disse
endringene av vedtektene våre:

Forslag til endring Teksten vi har i dagens
vedtekter

Kommentar

§ 1.2 Formål:

SVs helsepolitiske nettverk
er for SV-medlemmer som
ønsker å sette helsepolitiske
spørsmål på den politiske
dagsordenen for å styrke
SVs profil i disse
spørsmålene. Nettverket
skal bidra til debatt,
politikkutvikling, samarbeid
med organisasjonene på
helsefeltet og synliggjøring
av SVs helsepolitikk.

SVs helsepolitiske nettverk
et nettverk for
SV-medlemmer som er
opptatt av helsepolitiske
spørsmål innenfor områdene
helsetjenester, pleie- og
omsorgstjenester, psykisk
helse- og
rustjenester,
rusmiddelpolitikk,
folkehelsearbeid og
legemidler.

SVs helsepolitiske nettverk
jobber for å sette
helsepolitiske spørsmål på
den politiske
dagsordenen både innad i
SV og eksternt for å styrke
SVs profil i disse
spørsmålene. Nettverket
skal bidra til debatt,
politikkutvikling, samarbeid
med organisasjonene på
helsefeltet og
synliggjøring av SVs
helsepolitikk.

Internt i partiet fungerer
nettverket som et
samlingspunkt for SVs
medlemmer som er opptatt
av helsepolitikk.

En forkortning av formålet.

§ 2 Medlemskap: Medlemskap i nettverket er
åpent for alle medlemmer i
SV som ønsker å jobbe for

Nettverket kan ikke skyve
folk ut. Derfor mener styret
at vi ikke kan skrive at bare
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Medlemskap i nettverket er
åpent for alle medlemmer i
SV.

formålet til
nettverket.

de som følger “formålet” kan
bli medlem.

§ 3 Styret:

Nettverksstyret har ansvaret
for det politiske og
organisatoriske arbeidet
mellom årsmøtene.

Nettverksstyret har ansvaret
for det politiske og
organisatoriske arbeidet
mellom årsmøtene
og kan uttale seg på vegne
av nettverket.

Styret mener vi ikke trenger
å skrive hvem som kan
“uttale seg” på vegne av
nettverket. Landsstyret har
vedtatt noen retningslinjer
som betyr at det er de
folkevalgte som bestemmer
om styret kan uttale seg til
pressen for partiet SV.

§ 3.1 Styrets
sammensetning:

Nettverksstyret består av
maks 11 medlemmer.

Styret er sammensatt slik:
Leder, sekretær, nestleder(e)
og styremedlemmer.

Styret velges for ett år av
gangen.

Nettverksstyret består av
7-11 medlemmer.

Styret er sammensatt slik:
Leder, nestleder(e) og 5-9
styremedlemmer.

Styret velges for ett år av
gangen.

Over 50 % av styret må
være til stede for å gjøre
lovlige vedtak.

Styret kan nedsette et
arbeidsutvalg.

Vi fikk et problem når over
50 % må være i stede for å
gjøre lovlige vedtak. Styret
kunne ikke fatte vedtak en
gang. Vi jobber for politisk
utvikling for partiet og vi i
styret mener vi ikke trenger
dette som har ødelagt et
møte.

Sekretær er svært viktig for
all arbeid. Styret mener at
styret selv kan velge om de
vil ha et arbeidsutvalg. Da
trenger det ikke å stå i
vedtektene. Det står ikke at
vi kan ha prosjektgrupper,
men de har vi hatt hele året.

§ 4.2: Innkalling og frister

Forslag på endringer i
vedtektene må fremmes
senest tre uker før årsmøtet.

Forslag på endringer i
vedtektene må fremmes
senest to uker før årsmøtet.

I dagens vedtekter er det
samme tidspunkt for både å
sende alt ut til medlemmene
og fristen for medlemmene å
sende inn forslag til
vedtektsendringer. Styret
trenger litt tid, derfor foreslår
vi 3 uker frist.

§ 4.3 Valg:

Styret innstiller en
valgkomite på tre personer

Før hvert årsmøte arbeider
en forberedende valgkomité.
Den forberedende
valgkomiteen

Om vi endrer §3.1 (se over)
blir det endring om hva
årsmøtet vedtar. Derfor må
det bli en endring her. Styret
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som årsmøtet velger.
Valgkomiteen som er valgt
arbeider fram til neste
årsmøte for å innstille
personer til posisjoner som
finnes i § 3.1.

Om personer i valgkomiteen
trekker seg i løpet av året
skal styret velge nye
personer for de som har
trukket seg.

velges av årsmøtet
foregående år.

Valgkomiteen innstiller, og
årsmøtet velger:
- Leder
- Nestleder(e)
- 5-9 styremedlemmer
- En valgkomité på 3
personer

mener også at det bør være
styret som innstiller
valgkomite og at
valgkomiteen ikke skal
innstille seg selv.

§ 5 Vedtektsendringer til:

Disse vedtekter kan bare
endres av årsmøtet med 60
% av stemmene.

Disse vedtekter kan bare
endres av årsmøtet med 2/3
aktivt flertall.

Forslag til slik endring må
fremmes senest to uker før
årsmøtet.

Det står to ganger i
vedtektene om at endring av
vedtektene må fremmes to
uker før årsmøtet. Det står i
§ 4.3. Derfor vil styret fjerne
siste setning her for å ikke
ha det dobbelt opp. ⅔ er
også veldig høyt så styret vil
foreslå det til 60 %.
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