Vedtekter for NBF Nord
§1 Navn
Navnet til Norsk Bibliotekforenings avdeling for Nord-Norge er Norsk Bibliotekforening Nord
(NBF Nord).

§2 Formål
NBF Nord skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og handlingsplan.

§3 Medlemskap
Personer og institusjoner med virksomhet og interesser knyttet til foreningens formål er
medlemmer gjennom sitt medlemskap i Norsk Bibliotekforening. Medlemskapet kan være
personlig, gjennom arbeidsplass eller gjennom en organisasjon.

§4 Stemmerett
Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening for
inneværende år. Hvert medlem har en stemme, og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek,
institusjoner eller organisasjoner som er medlemmer av NBF har en stemme og kan avgi
stemme ved fullmakt.

§5 Årsmøte
Årsmøte holdes årlig. Årsmøtene skal være digitale. Årsmøtet kunngjøres med minst en
måneds varsel. Saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes styret innen tre uker før
møtet.
Innkalling og saksliste sendes alle medlemmer senest en uke før møtet.
Årsmøtet skal behandle:
· Årsmelding
· Revidert regnskap
· Handlingsplan for kommende periode
· Budsjettforslag
· Innkomne forslag
· Valg av:
• Leder
• Styremedlemmer
• Varamedlemmer
• Revisor
• Valgkomite
Der vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall.
Hvis minst et medlem krever det, skal valgene skje skriftlig.

§6 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene krever det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.

§7 Styret
Avdelingen ledes av et styre på sju medlemmer og seks varamedlemmer. Styret bør ha

representasjon fra folke-, skole-, fagbibliotek og deres styringsorganer. Representantene
fordeles med to medlemmer fra hvert av de geografiske områdene Nordland, Troms og
Finnmark. Leder velges for to år av gangen. De øvrige faste styremedlemmene velges for to
år, men slik at halvparten er på valg ved hvert årsmøte.
Varamedlemmer velges for ett år. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til
stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

§8 Valgkomiteen
1. Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomiteen skal arbeide etter
vedtekter som er godkjent av årsmøtet, og har som oppgave å foreslå nye medlemmer og
varamedlemmer til styret
2. Styret innkaller og gir valgkomiteen oversikt over det sittende styret, om hvem som er på
valg og frist for å avgi forslag, minst 5 måneder før årsmøtet.
3. Valgkomiteens leder innkaller til møter. Det settes opp en tidsramme for arbeidet og gis
melding til styret.
4. Alle tillitsvalgte skal ha melding om de er på valg eller ikke.
5. Forslag til kandidater til alle ledige tillitsverv, med unntak av ny valgkomite, innhentes fra
avdelingens medlemmer og legges fram for styret. Alle foreslåtte kandidater skal gis melding
om dette minst 4 uker før årsmøtet. Styremedlem som ikke lenger er aktuelle for gjenvalg gis
melding om dette innen samme tidsfrist.
Forslag må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet.
6. Valgkomiteen skal foreslå:
· Leder
· 6 styremedlemmer (3 nye år)
· 6 varamedlemmer
· Revisor

§9 Øvrige valg
Styret foreslår leder og medlemmer til ny valgkomite. Valgkomite er på valg ved hvert
årsmøte.

§10 Kontingent
Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

§11 Regnskap og revisjon
Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet føres av kasserer valgt av styremedlemmene,
og revideres av revisor.

§12 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i disse vedtektene må være sendt styret minst 3 uker før årsmøtet.
Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmene og må godkjennes av
hovedstyret i Norsk Bibliotekforening.

§13 Legge ned avdelingen
Forslag om å legge ned avdelingen må legges fram for Norsk Bibliotekforenings hovedstyre.

§14 Om vedtektene

Disse vedtektene er utarbeidet i tråd med vedtekter for Norsk Bibliotekforening. Avdelingens
vedtekter skal ikke stride mot hovedforeningens vedtekter. Vedtektsendringer må forelegges
hovedstyret til godkjenning før de gjøres gjeldende.
Vedtektene er tilpasset NBF Nord, og siste endringer er vedtatt på årsmøtet 14. april 2021.

