
Sak til årsmøtet: Endring av vedtekter 
Styret i Norsk fagbibliotekforening har tre forslag til endringer i vedtektene. 

1. Fra 2019 er kasserer innlemmet i styret, og deltar i styrets arbeid som ethvert annet 

styremedlem. Det er derfor ikke behov for et ekstra styremedlem. Styret foreslår derfor å 

endre teksten i vedtektene. Vi ønsker også å presisere at NFF har valgt leder, og at 

ledervervet ikke er del av konstitueringen. Styret foreslår følgende endring: 

Fra: «Foreningen ledes av et styre bestående av leder, 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.» 

Til: «Foreningen ledes av et styre bestående av valgt leder, 4 medlemmer og 2 

varamedlemmer.» 

 

2. Det er behov for å tydeliggjøre at leder velges for 2 år, og at perioden telles fra og med 

vedkommende blir valgt som leder. Dette er for å klargjøre at dersom personen tidligere har 

vært styremedlem og så blir leder, teller ikke perioden fra vedkommende ble valgt inn som 

styremedlem. En ny periode starter når en blir valgt som leder. Vi ønsker å legge til en egen 

setning om dette: 

«Leder velges også for 2 år, gjeldende fra vedkommende velges som leder. Dersom 

vedkommende kommer fra posisjon som styremedlem og går over til å bli leder, starter en 

ny periode når personen velges som leder.» 

 

3. Styret ønsker en justering av hvilke papirer som sendes ut når til årsmøtet, for å gi 

valgkomiteen mest mulig tid til sitt arbeid. 

Fra: “Med innkallingen skal følge årsmelding, reviderte regnskaper, budsjettforslag, 

eventuelle forslag til endringer i medlemskontingenten, styrets eller valgkomiteens forslag til 

valg av nye tillitsmenn og liste over andre saker som skal behandles.” 

Til: “Med innkallingen skal følge årsmelding, reviderte regnskaper, budsjettforslag og 

eventuelle forslag til endringer i medlemskontingenten. Styrets eller valgkomiteens forslag 

til valg av nye tillitsmenn og liste over andre saker som skal behandles av årsmøtet sendes 

senest en uke før.” 
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