Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening
Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende.
1. Navn
§1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes til
Kommunikasjonsforeningen.
2. Formål
§2-1
Kommunikasjonsforeningen er en landsomfattende, frivillig medlemsorganisasjon.
Virksomheten har ikke som formål å gå med overskudd og utbetaler ikke utbytte.
Foreningen er partipolitisk uavhengig.
§2-2
Kommunikasjonsforeningen arbeider for å styrke medlemmenes faglige kompetanse, etiske
bevissthet og fremme kommunikasjonsfaget som strategisk verktøy.
§2-3
Kommunikasjonsforeningen arbeider for å skape bedre forståelse i samfunnet for
betydningen av profesjonell og resultatorientert kommunikasjon.
§2-4
Kommunikasjonsforeningen skal arbeide for mer åpenhet i offentlig, privat og frivillig sektor.

3. Medlemskap
§ 3-1 Alle som arbeider med kommunikasjon, informasjon, eller har annen tilknytning til
faget, kan bli medlem.
§ 3-2 Medlemmene forplikter seg til å etterleve og fremme foreningens formål og
profesjonsetiske prinsipper.
§ 3-3 Medlemskap i Kommunikasjonsforeningen er personlig.
4. Kontingent
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§ 4-1 Kontingent fastsettes av landsmøtet. Landsmøtet kan vedta redusert kontingent for
utvalgte grupper.
§ 4-2 Landsmøtet avgjør hvor stor del av kontingenten som disponeres av lokallagene og etter
hvilke retningslinjer.
§ 4-3 Kontingenten for et kalenderår skal betales innen begynnelsen av februar. Medlemmer
som ikke har betalt slettes fra medlemsregisteret 1. april samme år.
5. Organisasjon
5.1. Besluttende organer
-

Landsmøte

-

Sentralstyre

-

Lokallag

Lokallagenes beslutningsmyndighet reguleres av retningslinjer for lokallag.
5. 2. Faste råd og komiteer
-

Fagråd for kompetanse

-

Etisk råd

-

Valgkomite

-

Kontrollkomite

6. Landsmøtet
§ 6-1 Landsmøtet er Kommunikasjonsforeningens øverste besluttende organ.
1. Landsmøtet skal arrangeres hvert andre år innen utgangen av april.
2. Innkalling sendes til medlemmer av besluttende organer og faste råd og komiteer senest
åtte uker før landsmøtet.
3. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal sendes sentralstyret senest seks uker før
landsmøtet. Landsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.
4. Saksdokumenter og forslag til møtereglement sendes til delegatene senest tre uker før
landsmøtet.
5. Sentralstyret er ansvarlig for at signert referat sendes til besluttende organer og faste råd
og komiteer, samt publiseres på nettsiden innen seks uker.
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§ 6-2 Lokallagenes medlemstall avgjør deres representasjon på landsmøtet. Medlemstallet er
antall betalende medlemmer per 31. desember året før landsmøtet. Hvert lokallag får to
delegater. Utover dette gir hvert 50. medlem opp til 200 medlemmer en delegat. For lokallag
med mer enn 200 medlemmer gir hvert 200. medlem utover dette en delegat.
§ 6-3 Sentralstyrets medlemmer er delegater med tale- og stemmerett, og kommer i tillegg til
lokallagenes delegater.
§ 6-4 Medlemmer av valgkomite og kontrollkomite er ikke valgbare som delegater.
Medlemmer av kontrollkomiteen har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.
Medlemmer av valgkomiteen har tale- og forslagsrett i saker som angår valg.
§ 6-5 Et vedtak skal være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være
gyldig. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
§ 6-6 Skriftlige fullmakter kan gis til andre valgte delegater ved forfall. Delegater fra
lokallagene kan bare gi fullmakter til andre delegater fra eget lokallag. Sentralstyrets
medlemmer kan bare gi fullmakt til andre sentralstyremedlemmer.
§ 6-7 Landsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering:
-

Fastsettelse av stemmetall

-

Godkjenning av innkallingen

-

Godkjenning av dirigent(er)

-

Valg av tre personer til redaksjonskomite

-

Valg av to personer til å undertegne protokollen

-

Valg av tellekorps

-

Godkjenning av møtereglement.

-

Referat skrives av sekretariatet

b. Årsberetning for de to foregående årene
c. Regnskap med revisors beretning for de to foregående årene
d. Fastsettelse av kontingent og lokallagenes andel av kontingenten for de neste to årene.
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e. Budsjettrammer for de to neste årene
f. Innkomne forslag
g. Retningslinjer
h. Strategi
j. Valg:
Sentralstyret
Det skal velges:
-

Leder

-

Nestleder

-

Fem styremedlemmer, hvorav en velges som leder av fagråd for kompetanse

-

To nummererte, møtende varamedlemmer

Valgkomité
Det skal velges:
-

Tre medlemmer

-

Ett varamedlem

Sentralstyret innstiller medlemmer til valgkomiteen, og valgkomiteen velger selv sin leder.
Landsmøtet vedtar retningslinjer for valgkomiteens arbeid.
Kontrollkomité
Det skal velges:
-

Tre medlemmer

-

Ett varamedlem

Valgkomiteen innstiller medlemmer til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen velger selv sin
leder. Landsmøtet vedtar retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
Revisor
Det skal velges:
-

En offentlig godkjent revisor

§ 6-8 Sentralstyret skal gi sin innstilling i saker som fremmes for landsmøtet.
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§ 6-9 Ekstraordinært landsmøte kan kreves av et flertall i sentralstyret, halvparten av
lokallagene eller en fjerdedel av medlemmene. Innkalling skal skje med minst fire ukers
varsel. Et ekstraordinært landsmøte har samme delegatfordeling som et ordinært landsmøte,
og kun den eller de sakene som lå til grunn for kravet om ekstraordinært landsmøte kan
behandles.
7. Sentralstyret
§ 7-1 Sentralstyret er foreningens besluttende organ mellom landsmøtene. Styrets arbeid
utøves på grunnlag av vedtektene, strategi, handlingsplan og rammebudsjett vedtatt av
landsmøtet.
§ 7-2 Sentralstyret skal utarbeide prosjektbasert budsjett, samt påse at landsmøtets vedtak
iverksettes.
§ 7-3 Daglig leder og styreleder har hver for seg prokura og signaturrett på vegne av
foreningen
§ 7-4 Sentralstyret har et særlig ansvar for synliggjøring av kommunikasjonsfaget og dets
rolle og funksjon i samfunnet. Styreleder er foreningens talsperson, men kan delegere
oppgaven til andre i styret og daglig leder.
§ 7-5 Sentralstyret skal arbeide for at Kommunikasjonsforeningen blir representert i
relevante styrer, råd og utvalg, samt deltar i høringer som har betydning for faget.
§ 7-6 Sentralstyret skal etablere de nasjonale og internasjonale forbindelser som er til
foreningens og medlemmenes beste.
§ 7-7 Sentralstyret skal vurdere å oppnevne prosjektbaserte komiteer og utvalg i forbindelse
med strategiarbeid, høringer og andre prosjekter med en viss varighet.
§ 7-8 Styreleder innkaller til styremøte så ofte vedkommende finner det nødvendig,
minimum to ganger hvert halvår. Styret skal også innkalles når minst tre styremedlemmer
ønsker det. Daglig leder er styrets faste sekretær og møter med tale- og forslagsrett.
§ 7-9 Sentralstyret kan fatte vedtak når minst tre medlemmer og leder eller nestleder er til
stede. Ved stemmelikhet har leder, eller i dennes fravær nestleder, dobbeltstemme.
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§ 7-10 Sentralstyret skal arrangere tre lokallagsledersamlinger i løpet av en
landsmøteperiode, hvorav to i det året det ikke er landsmøte. Det skal skrives referat fra
samlingene.
§ 7-11 Sentralstyret er sekretariatets arbeids- og oppdragsgiver og plikter å følge opp
sekretariatets arbeid. Daglig leder ansettes og sies opp av sentralstyret.
8. Sekretariatet
§ 8-1 Sekretariatet bistår sentralstyret med å gjennomføre landsmøtets vedtak. Sekretariatet
ledes av daglig leder i foreningen og har det antall stillinger som budsjettet hjemler. Daglig
leder mottar oppgaver fra sentralstyret ved styreleder.
Medarbeidere i sekretariatet ansettes og sies opp av daglig leder. Ansatte i sekretariatet er
ikke-betalende medlemmer uten stemmerett og kan heller ikke velges til verv i foreningen.
9. Lokallag
§ 9-1 Lokallagene er Kommunikasjonsforeningens lokale representanter og har ansvar for å
arrangere lokale medlemsaktiviteter. Lokallagene er samme juridiske og økonomiske enhet
som hovedforeningen.
§ 9-2 Lokallag kan etableres etter søknad som behandles av sentralstyret. Avslag kan ankes til
landsmøtet. Lokallagene skal etableres med årsmøte og styre.
§ 9-3 Landsmøtet vedtar retningslinjer for lokallag.
10. Fagråd for kompetanse
§ 10-1 Fagråd for kompetanse skal være sentralstyrets utøvende organ innen
kompetanseutvikling og skal arbeide for å styrke medlemmenes faglige profesjonalitet.
Fagrådet er ansvarlig for å utarbeide og iverksette opplæringstilbud som gjenspeiler
medlemmenes behov.
§ 10-2 Leder av fagråd for kompetanse velges på landsmøtet blant sentralstyrets faste
medlemmer. Sentralstyret skal i sitt første møte etter landsmøtet oppnevne minst fire
medlemmer til fagrådet. Medlemmene oppnevnes for en landsmøteperiode av gangen. Ved
behov kan sentralstyret utnevne flere medlemmer underveis i perioden.
Sentralstyret utarbeider og vedtar retningslinjer for fagråd for kompetanse.
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11. Etisk råd
§ 11-1 Etisk råd bistår foreningens medlemmer i vanskelige etiske spørsmål. Rådet skal bidra
til å løfte frem det etiske perspektivet i debatter som berører kommunikasjonsfaget og
arbeide for å øke bevisstheten om etikk blant medlemmene.
§ 11-2 Styreleder er leder av etisk råd. Sentralstyret skal i sitt første møte etter landsmøtet
oppnevne minst fire medlemmer til etisk råd. Medlemmene oppnevnes for en
landsmøteperiode av gangen. Ved behov kan sentralstyret utnevne flere medlemmer
underveis i perioden.
Sentralstyret utarbeider og vedtar retningslinjer for etisk råd.
12. Alminnelige bestemmelser
§ 12-1 Representasjon
Medlemmene i foreningens besluttende organer og faste råd og komiteer skal representere
privat og offentlig sektor og begge kjønn. Kompetanse, erfaringsbakgrunn, geografisk
tilhørighet og engasjement skal vektlegges ved valg og utnevnelse.
§ 12-2 Valg, gjenvalg
Bare medlemmer av foreningen kan velges til besluttende organer og faste råd og komiteer,
og kontingent må være betalt. Ingen kan velges mer enn to ganger til samme verv. Verv i
foreningen er ubetalte, både sentralt og lokalt.
§ 12-3 Habilitet
En tillitsvalgt eller ansatt i foreningen kan ikke utarbeide grunnlaget for, eller stemme i en
sak, når vedkommende eller noen i nærstående familie/slekt er part i saken, eller andre
forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes avgjørelse i den aktuelle
sak.
§ 12-4 Lån og garantier
Foreningen gir ikke lån og stiller ikke sikkerhet for enkeltpersoner.
§ 12-5 Endring av vedtekter
Vedtektene kan endres av landsmøtet dersom to tredjedeler av delegatene stemmer for et
endringsforslag. Et endringsforslag skal sendes ut skriftlig sammen med innkallingen til
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landsmøtet. Forslaget skal følges av forslagsstillers begrunnelse, samt sentralstyrets
innstilling.
§ 12-6 Revisjon av retningslinjer
Retningslinjer som er nevnt i vedtektene, med unntak av retningslinjer som vedtas av
landsmøtet, skal revideres og vedtas av sentralstyret i løpet av de første seks månedene i
valgperioden.
§ 12-7 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare besluttes av to påfølgende landsmøter, hvorav ett kan
være ekstraordinært landsmøte, med minst to måneders mellomrom. Et slikt vedtak krever
tre fjerdedelers flertall på begge landsmøtene. Det siste landsmøtet bestemmer hvordan
foreningens midler skal disponeres.

Revidert på landsmøtet 22. april 2017.
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