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Innkalling til elektronisk ekstraordinært årsmøte.  

Torsdag 23. Mars 2023 kl 18.00 til 21.00  på Google Meet. 

Møtelink vil bli sendt dere senere. 

På regionens årsmøte på Gardermoen 11. juni 2022 la Regionstyret fram et lovendringsforslag 
om Lov og Kontrollutvalget. 

Pga. at Regionstyret hadde oversittet fristen for å sende ut dette, ble forslaget trukket. 

Årsmøtet ble med på Regionstyrets forslag til å diskutere innholdet i endringsforslaget. 

Protokollen fra årsmøtet om dette punktet lyder slik: 

 

Regionstyret oppfattet også årsmøtet den 11&6-22 slik at denne saken burde tas opp på et 
digitalt ekstraordinært årsmøte for å få saken vedtatt før det neste ordinære årsmøte. Dette på 
grunn av hva som protokollen sier om årsmøtets støtte til endringen. 

 

Følgende var saksfremlegget med informasjon som lå til grunn for vårt forslag til 
lovendring( blå tekst) 

Sak 6 B – Lovendringer 
 

Regionstyret foreslår å gjøre endringer i Lov og kontrollutvalgets mandat. 

LKUs mandat styres av lovparagraf 7 og innholdet defineres i vedtekt 711. 
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Gjeldende gjelder: 

 

 

§ 7  LOV- OG KONTROLLUTVALGET 

§ 7.1 Regionens lov- og kontrollutvalg (LKU) består av leder og 2 medlemmer som alle velges av 
regionens årsmøte for 4 år, jf § 4.6. Kontinuiteten sikres ved at ikke alle medlemmene velges 
samtidig. Gjenvalg kan skje en gang.  

 

Vedtekt 711 Utvalgets oppgaver:  

a) Utvalgets medlemmer skal fortløpende få tilsendt regionstyrets protokoll. 
Utvalget skal kontrollere at regionstyret følger de vedtatte lover og vedtekter, 
og skal påpeke eventuelle avvik. Utvalget kan pålegge regionstyret å informere 
klubbene om påpekte avvik og tillegg. 

b) Utvalget skal gi en foreløpig behandling av revidert regnskap når det legges 
fram på våren og gi sine kommentarer i sin rapport som legges fram for 
årsmøtet. 

c) Den samme prosedyre gjelder budsjettet  
d) Utvalget skal gjennomgå de til enhver tid gjeldende lover for regionen og 

fremme eventuelle forslag om endringer/tillegg. Utvalget skal i sitt arbeid ta 
hensyn til at lovene må være samordnet, og at de til enhver tid er tilpasset 
gjeldende internasjonal lov. 

e) Regionstyret skal legge fram for utvalget forslag om endringer eller tillegg til 
lover og vedtekter før forslaget fremmes for regionens årsmøte. Utvalgets 
uttalelse skal vedlegges regionstyrets forslag til årsmøte. 

f) Regionens årsmøte kan pålegge utvalget å gjennomføre andre oppgaver. 
g) Utvalget skal legge fram skriftlig rapport til regionens årsmøte. 
h) Utvalget kan ha ett fysisk møte pr år. Andre møter kan avholdes elektronisk 

etter behov Utgiftene til møtet dekkes av regionen. 
 

 

Regionstyret ønsker å samkjøre LKUs funksjon med slik det gjøres i resten av Europa, og som 
beskrives i de internasjonale vedtektene 

 

Den internasjonale lovkomiteen er en rådgivende komite til det internasjonale styret og reguleres av 
følgende vedtekt/beskrivelse. 

 

Commission: 
• To study, review and propose amendments to the provisions of International 
Constitution matters wherever necessary and advise/recommend to the 
InternationalCouncil 
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• To review and advise on changes to Area and Regional Constitutions and 
recommend to theInternational Council 
• To study the need and wording of the Constitution in relation to possible future 
Council structure changes 

Tracy Movigliatti på IHQ sier følgende om denne komiteen: 

 

This is a very long-standing committee, considered permanent to meet the responsibility of Guideline 
401 "to maintain the constitution under review". Unfortunately, I can't tell you exactly when the 
current structure was introduced, but it at a minimum 16 years ago. 

 

 

Forslag til vedtekt 711, ny tekst 

 

Vedtekt 711 Utvalgets oppgaver:  

1 Utvalgets medlemmer skal fortløpende få tilsendt regionstyrets protokoll. Utvalget skal 
kontrollere at regionstyret følger de vedtatte lover og vedtekter, og skal påpeke 
eventuelle avvik. Utvalget kan pålegge regionstyret å informere klubbene om påpekte 
avvik og tillegg. 

. 

2 Utvalget skal gjennomgå de til enhver tid gjeldende lover for regionen og fremme 
eventuelle forslag om endringer/tillegg. Utvalget skal i sitt arbeid særlig ta hensyn til at 
lovene må være samordnet, og at de til enhver tid er tilpasset gjeldende internasjonal lov. 
 

3 For å sikre ovennevnte samordning og tilpassning skal Regionstyret legge fram for utvalget 
forslag om endringer eller tillegg til lover og vedtekter før forslaget fremmes for regionens 
årsmøte. Utvalgets uttalelse skal vedlegges regionstyrets forslag til årsmøtet. 
 

4 Utvalget skal legge fram skriftlig rapport til regionens årsmøte. 
 

5 Utvalget kan ha ett fysisk møte pr år. Andre møter kan avholdes elektronisk etter behov 
Utgiftene til møtet dekkes av regionen. 

 

Forslaget har vært forelagt LKU som har kommet med følgende uttalelse: 

 

Til RD-styret v/ RD Roy Rasmussen 

Vi har mottatt et brev fra dere, der dere sier at dere er i prosess med å revidere Lov- og 
kontrollutvalgets mandat  eller eventuelt sløyfe hele utvalget. 
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Samtidig innbyr dere oss til å komme med synspunkter på denne prosessen. 

Vi takker for henvendelsen, som vi så langt har gjennomgått. 

I utgangspunktet synes vi at § 7, § 7.1 og Vedtekt 711, slik det er uttrykt i siste versjon av 
«Lover og vedtekter for Y´s  Men International Region Norge», utgave fra 15.06.2019, er 
meget klart formulert om hva som skal være utvalgets oppgave. 

Vi synes derfor ikke det er grunnlag for å revidere noe av dette. 

Da blir det heller et spørsmål om et være eller ikke være. 

Vårt første råd er da at dere ikke skal forhaste dere med å sløyfe et i utgangspunktet viktig 
organ. 

LKU har en klar kontrollfunksjon. 

Det kan ikke byttes ut med en «light-utgave» som bare skal være «rådgivende». 

Man kan heller ikke gradere arbeidsoppgavene til et forsøk på å finne ut om noe er 
«uvesentlig, vesentlig» osv.  

Utvalget skal kun vinkle driften  opp mot RD-styrets praksis i forhold til gjeldende lover og 
vedtekter. 

I den sammenheng skal også regnskap og budsjett være med under LKU´s kontrollfunksjon. 

Det er også viktig at vedtak gjort av RD-styret og Årsmøtet blir fulgt opp i ettertid, noe 
kontrollutvalget også kan påpeke, dersom det ikke skjer. Det har allmenn interesse både for 
organisasjonen og enkeltmedlemmene. 

Vi deler ikke synspunktet at kontrollfunksjonen er ivaretatt ved at protokollene ligger ute på 
nettet. 

Medlemmene generelt skal følge godt med for å kunne ivareta en slik kontrollfunksjon, og 
det kan bli veldig tilfeldig. 

Vi vil samtidig si at arbeidet i kontrollutvalget krever en god del forarbeid før en uttalelse, og 
vi skal følge med hele året i hele RD-styrets arbeid for å kunne begrunne våre konklusjoner i 
en rapport. 

Dette har vi fulgt opp samvittighetsfullt så langt det lar seg gjøre, og det dreier seg om 
mange arbeidstimer i løpet av et år. 

Det som egentlig har vært utfordringen etter vårt syn, er at RD-styret ikke har vært nøye nok 
med å følge opp sine forpliktelser og ta eventuelle påpekninger fra LKU til etterretning og 
gjøre noe med det. 

Se f.eks vedtekt 711, e) Dette punktet ble ikke fulgt av RD-styret ved siste regionkonferanse, 
hvilket medførte at vi i hast måtte lage en tilleggsprotokoll for å oppfylle RD-styrets 
forglemmelse. 

Slik skal det ikke fungere. 
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Etter Regionskonferansen i 2019 har de ikke brukt LKU i lovsaker og ikke fulgt vårt initiativ 
basert på Årsmøtet i 2019. 

LKU skal ikke få den følelsen at vi er «brysomme» for organisasjonen når vi bare gjør vår 
plikt, da er det andre som ikke gjør jobben sin. 

Dette har til tider blitt opplevd som frustrerende. 

Forutsetningen er at RD-styret selv må kjenne til lover og vedtekter i en slik grad at vedtak 
følges opp. 

Det hadde derfor vært på sin plass at RD-styret drøfter sin egen rolle, innsats og oppfølging 
når det gjelder sin håndtering av sine egne utvalg. 

Om vi skal gi noen råd, kan det være følgende : 

Man skal skynde seg langsomt. 

- Sjekk hva de internasjonale lover sier om dette punktet. 

    Vår IPE K. C. Samuel fra India har som et av sine arbeidsmål proklamert  «Organisasjons- 
struktur - på alle nivåer» 

- Sjekk hva som er gjeldende i de andre regionene i Europa. Hvilke prosedyrer følger de ? 

- Bli enige om hvorfor dere vil drøfte et være eller ikke være for LKU. Hva er det egentlige  
grunnlaget for å ville sløyfe det. 

Årsmøtet står fritt til å vedta vedtektene. 

Bestemmelsene i § 9 må følges. 

§ 9.2  om endringer av lover 

§ 9.3 om endringer av vedtektene 

Her er det krav om at endringsforslag må være tilstillet klubbene senest 8 uker før årsmøtet. 

 

Lykke til med vurderingen. 

Kråkerøy 6.april 2022 

Mvh Lov- og kontroll-utvalget 

Marit Torp                              Svein Rødset                         Ivar Langen 

leder   

(sign.)                                      (sign.)                                    (sign.)              
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Etter drøftingen av saken på årsmøtet, og vurdering av teksten o forslaget vil regionstyret 
fremme følgende forslag til det ekstraordinære årsmøtet: 
 
 

1:   Paragraf 7 i våre lover endres  
 
 
 

Fra:   §7  Lov og kontrollutvalget 
 

Til :   §7  Lovutvalget 
 

  §7.1 fra: Regionens lov- og kontrollutvalg (LKU) består av leder og 2 
medlemmer som alle velges av regionens årsmøte for 4 år, jf § 4.6. Kontinuiteten sikres 
ved at ikke alle medlemmene velges samtidig. Gjenvalg kan skje en gang. 
 
til  §7.1   Regionens lovutvalg (LKU) består av leder og 2 medlemmer 
som alle velges av regionens årsmøte for 4 år, jf § 4.6. Kontinuiteten sikres ved at ikke 
alle medlemmene velges samtidig. Gjenvalg kan skje en gang 
 

Vedtekt 711 endres til: 
 

Vedtekt 711 Utvalgets oppgaver:  

1 Utvalgets medlemmer skal fortløpende få tilsendt regionstyrets protokoll. Utvalget skal 
kontrollere at regionstyret følger de vedtatte lover og vedtekter, og skal påpeke 
eventuelle avvik. Utvalget kan pålegge regionstyret å informere klubbene om påpekte 
avvik og tillegg. 

. 

2 Utvalget skal gjennomgå de til enhver tid gjeldende lover for regionen og fremme 
eventuelle forslag om endringer/tillegg. Utvalget skal i sitt arbeid særlig ta hensyn til at 
lovene må være samordnet, og at de til enhver tid er tilpasset gjeldende internasjonal lov. 
 

3 For å sikre ovennevnte samordning og tilpassning skal Regionstyret legge fram for utvalget 
forslag om endringer eller tillegg til lover og vedtekter før forslaget fremmes for regionens 
årsmøte. Utvalgets uttalelse skal vedlegges regionstyrets forslag til årsmøtet. 
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4 Utvalget skal legge fram skriftlig rapport til regionens årsmøte. 
 

5 Utvalget kan ha ett fysisk møte pr år. Andre møter kan avholdes elektronisk etter behov 
Utgiftene til møtet dekkes av regionen. 
 
 
 
 
 
 
Den nye §7 vil da se slik ut: 
 
 

§7 Lovutvalget 
 
§ 7.1 
 
Regionens lovutvalg (LKU) består av leder og 2 medlemmer som alle velges av 
regionens årsmøte for 4 år, jf § 4.6. Kontinuiteten sikres ved at ikke alle medlemmene 
velges samtidig. Gjenvalg kan skje en gang. 
 

Vedtekt 711:  Utvalgets oppgaver:  
 

1 Utvalgets medlemmer skal fortløpende få tilsendt regionstyrets protokoll. Utvalget skal 
kontrollere at regionstyret følger de vedtatte lover og vedtekter, og skal påpeke 
eventuelle avvik. Utvalget kan pålegge regionstyret å informere klubbene om påpekte 
avvik og tillegg. 

. 

2 Utvalget skal gjennomgå de til enhver tid gjeldende lover for regionen og fremme 
eventuelle forslag om endringer/tillegg. Utvalget skal i sitt arbeid særlig ta hensyn til at 
lovene må være samordnet, og at de til enhver tid er tilpasset gjeldende internasjonal lov. 
 

3 For å sikre ovennevnte samordning og tilpassning skal Regionstyret legge fram for utvalget 
forslag om endringer eller tillegg til lover og vedtekter før forslaget fremmes for regionens 
årsmøte. Utvalgets uttalelse skal vedlegges regionstyrets forslag til årsmøtet. 
 

4 Utvalget skal legge fram skriftlig rapport til regionens årsmøte. 
 

5 Utvalget kan ha ett fysisk møte pr år. Andre møter kan avholdes elektronisk etter behov 
Utgiftene til møtet dekkes av regionen. 
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Forslag til votering. 
Vi foreslår at at det voteres over nytt innhold av vedtekt 711 samlet. 
 
 
Dersom dette vedtas er endringen i §7 og §7.1 bare tilpasninger som kommer av 
det endrede innholdet i vedtakt 711, og kan derfor voteres over samlet. 
 
 
 
Stemmegiving gjøres ved å svare på spørsmål i et google-skjema som  på e-post 
sendes hver adressat som har stemmerett. Dere kan bare svare på skjemaet en 
gang. 
 
 
Skjemaet vil se slik ut : 
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OBS: Dere kan ikke svare på spørsmålene i dette skjemaet. Dere vil få tilsendt 
stemmeskjemaet elektronisk!!! 
 
 
Stemmeperiode:    23/3-2023 til 25/3-2023 
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Dette brevet sendes til de som har stemmerett ved årsmøtene våre. 
Til klubbene sendes det til den som står oppført som president. 
 
B. Stemmerett ved regionens årsmøte har: 
a. Regionstyrets medlemmer 
b. Distriktsleder 
c. Valgkomiteens leder 
d. Leder av lov- og kontrollut¬valget 
e. Klubbene. Hver klubb har en stemme. 
 
 
 
 
Vi ber om at klubbene og distriktene tar dette opp i forkant av møtet slik vi alle er 
godt forberedt til det elektroniske møtet. 
 
Mail med påloggingsinformasjon kommer nærmere møtet. 
Stemmegiving vil bli organiseert rundt den samme e-postasdressen som 
innkallingen sendes til. 
Dere må derfor påse at det i portalbuzz står oppført riktig person og 
epostadresse til klubbene ( presidentene) 
 
 
Horten 18/1-2023 
Mvh Regionstyret 
v/ Roy Rasmussen 
Past RD 
 
royrasmu@online.no 
tlf: 970 22 496 

mailto:royrasmu@online.no
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