Vedtekter for Norges Sosiale Forum
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29. september 2003, revidert på årsmøtet 13. januar 2005, 24. januar
2006, 26. januar 2012, 27. februar 2013, 20. januar 2014, 23. februar 2015, 3. februar 2016, 28.
februar 2017 og 18. januar 2018.

§ 1. Navn
Nettverkets navn er Norges Sosiale Forum og Det sosiale forumet i Noreg på nynorsk. Navnet
forkortes NSF på begge målformer. Nettverkets navn på engelsk er Norwegian Social Forum.

§ 2. Formål
Norges Sosiale Forum skal være et samarbeidsforum for de miljøene i Norge som arbeider for en
verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til fortjeneste. Nettverket
skal:
•

Gjennomføre Globaliseringskonferanser

•

Være det norske kontaktpunktet for Verdens Sosiale Forum (VSF), samt andre nasjonale,
regionale og tematiske sosiale forum tilknyttet VSF

•

Kunne ta andre initiativer i tråd med organisasjonens plattform

§ 3. Medlemskap
Alle organisasjoner og organisasjonsnettverk som godkjenner NSFs plattform kan være medlem.
Medlemskap oppnås etter styrets godkjenning.
Organisasjoner som av ulike årsaker ikke ønsker fult medlemskap i NSF kan med styrets godkjenning
få innvilget observatørstatus i NSF. Organisasjoner med observatørstatus vil ha møterett på årsmøte og
konferanseforum på lik linje med fullverdige medlemmer, men vil ikke ha stemmerett.
Observatørmedlemmer vil motta samme informasjon som øvrige medlemmer mellom årsmøtene, men
vil ikke profileres utad på lik linje med de øvrige medlemmene.
Etter at styret har behandlet en søknad om medlemskap kan førstkommende årsmøte overprøve
vedtaket med alminnelig flertall.
De enkelte organisasjonene og organisasjonsnettverkene som er medlem kan ikke gjøres ansvarlig for
Norges Sosiale Forums økonomiske drift og forpliktelser.

§ 4. Hovedkontor
Hovedkontor for Norges Sosiale Forum ligger i Oslo.

§ 5. Årsmøtet
Årsmøtet må avholdes én (1) gang i året, senest ved utgangen av februar. Det holdes årsmøter som
innkalles med minst én (1) måneds varsel. Sakspapirer skal sendes ut senest fjorten (14) dager før
møtet. Innmelding av andre saker, samt endringsforslag til plattform og vedtekter må leveres til styret
innen tjue-en (21) dager før årsmøtet. Vedtak fattes med alminnelig flertall, med unntak av vedtekter
som fattes med to tredels (2/3) absolutt flertall. Alle medlemsorganisasjoner har møte-, tale- og
forslagsrett med inntil tre (3) representanter. Bare én (1) av representantene har stemmerett. Dersom

en organisasjon melder inn flere organisasjonsledd, vil kun den sentrale organisasjon, eller det
organisasjonsledd som organisasjonen enes om, ha stemmerett på årsmøtet. Organisasjoner som ikke
er medlem av NSF kan gis observatørstatus av styret i forkant av årsmøtet. Styret eller en femtedel
(1/5) av medlemsorganisasjonene kan kreve ekstraordinært årsmøte. Innstillingen fra valgkomiteen
skal sendes medlemsorganisasjonene minst fjorten (14) dager før årsmøtet.

Ordinært årsmøte behandler følgende saker:
•

Godkjenning av innkalling

•

Valg av møteledelse (ordstyrer, referenter, to (2) protokollunderskrivere og tellekorps)

•

Godkjenne regnskap og revisjonsrapport

•

Godkjenne årsrapport

•

Vedta plattform

•

Behandle endringsforslag til plattform og vedtekter

•

Vedta retningsgivende budsjett

•

I oddetallsår skal årsmøtet fastsette tidspunkt for neste års Globaliseringskonferanse

•

Valg av styreleder, styre, og revisor

§ 6. Konferanseforum
Konferanseforum er et rådgivende organ mellom årsmøtene, bestående av medlemsorganisasjonene og
andre relevante organisasjoner. Stemmerett ved avstemning på konferanseforum følger samme regler
som på årsmøtet (§5). Styret kaller inn til konferanseforum ved behov. Innkalling må sendes ut senest
fjorten (14) dager før og sakspapirer skal sendes ut senest syv (7) dager før konferanseforumet.

§ 7. Styret
Styret er NSFs høyeste organ mellom årsmøtene og skal lede arbeidet i NSF i henhold til
årsmøtevedtak. Styret er et arbeidende organ, som består av styreleder, nestleder, økonomiansvarlig og
internasjonalt ansvarlig, samt fem til elleve (5-11) andre styremedlemmer. Styret er vedtaksdyktige når
minimum halvparten av styrets medlemmer er til stede, rundet ned. Innkallingen skal sendes ut minst
syv (7) dager før og dagsorden skal sendes ut minst tre (3) dager i forkant av styremøtet.
Styremedlemmene velges for to år av gangen. Dersom over halvparten av styret blir valgt samme år,
vil de øvrige bli valgt for ett (1) år, slik at kun halvparten er valgt for to (2) år.
Styrets oppgaver:
•

Ansvar for gjennomføring av årsmøtevedtatte planer

•

Ansettelser

•

Kontakt med øvrige sosiale fora

•

Ansvar for at medlemsorganisasjonene inviteres til å gi innspill til globaliseringskonferansers
innhold og retning gjennom fellesmøter

•

Ansvar for økonomistyring

•

Forberede årsmøte i henhold til § 5

•

Innstille på ny valgkomité til konferanseforum

§ 8. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget skal bestå av minst styreleder, nestleder og økonomiansvarlig. Medlemmer ut over
dette bestemmes av styret. Styret delegerer oppgaver og myndighet til arbeidsutvalget gjennom
styreinstruksen. Styret kan sette ned arbeidsgrupper og delegere oppgaver til enkeltpersoner,
arbeidsgrupper og medlemsorganisasjoner. Styreleder har både signaturrett og prokura på vegne av
NSF og daglig leder (koordinator) har signaturrett på vegne av NSF.

§ 9. Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av minst tre (3) medlemmer og bør representere bredden blant NSFs
medlemsorganisasjoner. Valgkomiteen skal bestrebe seg på å få en jevn kjønnsfordeling i styret. De
skal være i dialog med NSFs medlemsorganisasjoner gjennom prosessen, der organisasjonene
oppfordres til å stille kandidater til NSFs styre og valgkomité. Valgkomiteen skal innstille på
styreleder, nestleder, økonomiansvarlig og minst fem (5) styremedlemmer Komiteen kan innstille på
internasjonalt ansvarlig, ungdomsansvarlig og andre særskilte ansvarsområder blant de øvrige
styremedlemmene dersom den finner det hensiktsmessig.
Valgkomiteen velges på konferanseforum senest fire (4) måneder før årsmøtet etter innstilling fra
styret.

§ 10. Avstemningsregler
Vedtak på Årsmøtet, med unntak av § 10, § 11, og § 12 fattes med alminnelig flertall – over femti (50)
prosent av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet holdes ny avstemning. Dersom denne avstemning
gir samme resultat, skal styrelederen avgjøre ved dobbeltstemme. Ved valg til tillitsverv har ikke
styrelederen dobbeltstemme. Ved annen gangs stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
Skriftlig avstemning holdes dersom en av de stemmeberettigede krever det. Ved valg til tillitsverv
avgjøres valget etter to (2) gangers stemmelikhet ved loddtrekning.
Ved vedtak i konferanseforum, styre og arbeidsutvalget har styrelederen dobbeltstemme etter to (2)
gangers stemmelikhet.

§ 11. Oppheving av medlemskap
Årsmøtet kan med tre fjerdedels (3/4) absolutt flertall oppheve organisasjoners medlemskap i NSF
etter innstilling fra styret.

§ 12. Endring av vedtekter
Vedtektene kan endres med to tredels (2/3) absolutt flertall på lovlig innkalt årsmøte.
Vedtektsendringer gjelder fra det gjeldende årsmøtet heves.

§ 13. Oppløsning
Ved oppløsning av NSF skal organisasjonens midler tilfalle formål i samsvar med NSFs plattform. Et
vedtak om oppløsning må behandles og vedtas med to tredels (2/3) absolutt flertall av to (2)
påfølgende årsmøter med minst tre (3) måneders mellomrom.

