Vedtekter for Norges Kulturvernforbund
§ 1. Formål
Norges kulturvernforbund er fellesorgan for organisasjoner innen kulturminnevernet og skal arbeide for å
styrke kulturvernets / kulturarvens rolle i norsk samfunnsliv ved å
• øke kjennskapen til og interessen for historie og kulturvern
• støtte arbeidet for registrering, innsamling, vern, bruk og formidling av kulturminner
• bedre rammevilkårene for kulturvernet
Norges kulturvernforbund samordner saker av felles interesse og fremmer slike saker for myndighetene.

§ 2. Medlemskap
A. Som hovedmedlemmer kan opptas organisasjoner som tilfredsstiller følgende:
a.
b.
c.
d.

arbeider i samsvar med formålsparagrafen til Norges kulturvernforbund
har kulturvern som hovedformål
er demokratisk og ikke-kommersiell
er landsdekkende

B. Som assosierte medlemmer kan opptas organisasjoner som har kulturvern som en del av aktiviteten,
og som for øvrig tilfredsstiller pkt. c og d ovenfor.
Søknad om hovedmedlemsskap i Norges kulturvernforbund avgjøres av landsmøtet, mens assosiert
medlemskap avgjøres av styret.
Medlemskap opphører ved skriftlig utmeldelse.

§ 3. Kontingent
Kontingenten, som blir fastsatt av landsmøtet og gjelder de følgende to kalenderår, skal betales innen 1.
februar hvert år.
Assosierte medlemmer betaler halv kontingent.

§ 4. Landsmøtet
1) Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.
2) Landsmøtet gjennomføres hvert annet år basert på gjeldende vedtekter innen utgangen av første halvår.
3) Hver hovedmedlemsorganisasjon har rett til å møte med både stemmeberettigede representanter og
observatører. Assosierte medlemsorganisasjoner har rett til å møte med inntil 2 observatører.
Observatørene har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.
4) Kun de hovedmedlemsorganisasjonene som har betalt årets kontingent har stemmerett på landsmøtet.
5) Antall stemmer beregnes ut fra den kontingent hovedmedlemsorganisasjonen betalte for inneværende
år.
6) Antall stemmer fordeles slik at hovedmedlemsorganisasjoner som betaler
• over 2/3 av maksimal kontingent har fire stemmer
• inntil 2/3 av maksimal kontingent har tre stemmer
• under 1/3 av maksimal kontingent har to stemmer
7) Hver hovedmedlemsorganisasjon er representert ved de stemmer som organisasjonen har.
8) Hovedmedlemsorganisasjon som ikke er tilstede, kan avgi sine stemmer ved fullmakt.
9) Melding om tid og sted for landsmøtet sendes medlemsorganisasjonene senest åtte uker før landsmøtet.
10) Innkalling og saksdokumenter med forslag til forretningsorden, valgkomité og revisor skal sendes
medlemsorganisasjonene senest fire uker før landsmøtet.
11) Forslag som hovedmedlemsorganisasjonene eller styret vil ha behandlet på landsmøtet må være
innsendt innen 1. februar.
12) Landsmøtet skal behandle følgende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Velge møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen.
Godkjenne årsberetning og årsregnskap for foregående to år med revisors beretning.
Drøfte forslag til budsjett, arbeidsprogram for kommende to kalenderår og fremlegg til langsiktige
arbeidsmål og fastsette eventuell godtgjørelse til styremedlemmene etter forslag fra valgkomiteen.
Fastsette kontingent for kommende to kalenderår.
Behandle saker fremmet av hovedmedlemsorganisasjonene og styret
Behandle forslag til endringer av vedtektene
Foreta valg av leder, nestleder, styremedlemmer og vara styremedlemmer for to år. Ingen kan sitte i
styret sammenhengende i styret i mer enn åtte år.
Velge valgkomite (leder og to medlemmer) og revisor etter forslag fra styret. Landsmøtet fastsetter
valgkomiteens instruks.
Fast ansatte i Norges kulturvernforbund kan ikke velges til styret
Valg skal være skriftlig om ikke landsmøtet bestemmer noe annet.
Alle saker som avgjøres på ordinært eller ekstraordinært landsmøte avgjøres ved absolutt flertall når
ikke annet er bestemt.
Avstemningsmåten fastsettes i forretningsorden.
Ekstraordinært landsmøte skal holdes når minst halvparten av hovedmedlemsorganisasjonene
skriftlig forlanger det. Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle de saker som er nevnt i
innkallingen.

§ 5. Styret
1) Styret skal bestå av syv medlemmer og to varamedlemmer.
2) Leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer velges på landsmøtet.
3) Dersom et styremedlem går ut av styret i valgperioden, eller blir valgt til leder, rykker et vara
styremedlem opp som styremedlem frem til neste landsmøte.
4) Styret kan fatte vedtak når det møter fire medlemmer inklusive leder eller nestleder. Ved stemmelikhet
har leder dobbeltstemme.
5) Styret skal lede organisasjonen i samsvar med vedtektene og etter vedtak fattet av landsmøtet samt
arbeide etter det arbeidsprogram som er vedtatt.
6) Styret kan nedsette råd og utvalg og kan initiere andre oppgaver og saker innenfor rammen av
vedtektene.

§ 6. Sekretariatet
Generalsekretæren tilsettes av styret som også fastsetter instruks for stillingen.
Generalsekretæren møter i styret og på landsmøtet med tale- og forslagsrett.

§ 7. Endring av vedtektene
Endringer av vedtektene kan bare vedtas på ordinært landsmøte. Forslag til endring av vedtektene må
sendes styret innen 1. februar. Vedtektsendring krever vedtak med 2/3 flertall av de stemmeberettigede.

§ 8. Oppløsning
Forslag til oppløsning av Norges kulturvernforbund skal være innsendt til styret innen 1. november for
behandling på neste ordinære landsmøte. Vedtar dette landsmøtet oppløsning med 2/3 flertall av de
stemmeberettigede, skal det innkalles til ekstraordinært landsmøte tre måneder senere. Oppløsning kan da
endelig vedtas med 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Ved endelig oppløsning, fordeles
kulturvernforbundets aktiva og verdier etter medlemsorganisasjonens størrelse/stemmer.

Vedtatt på årsmøte 26. april 2009 med endringer på landsmøte 10. april 2011 og 26. mai 2018.

