Landsmøtet 26. april 2019
Vedlegg sak 7
Endringer i retningslinjer

Forslag til endringer i retningslinjer for lokallag
Siden noen lokallag har gitt uttrykk for at det er behov for å forenkle og tydeliggjøre
noen av retningslinjene for lokallag, spesielt rundt årsmøtene, ønsker sentralstyret å
fremme noen endringsforslag. Det foreslås noen endringer for å forenkle prosessen med
lokale årsmøter. Formelt er det ingen krav om at lokallagene skal ha årsmøte, siden de er
en del av hovedforeningen og landsmøtet er øverste organ for hele foreningen. Det
foreslås også noen endringer for å klargjøre retningslinjene og for å rydde opp i begreper
og dobbeltføringer.
Endringsforslagene og forslag til vedtak er satt inn i rødt under hvert punkt det
gjelder, og det som foreslås endret er markert i gult. Dette for å sette endringene inn i
helheten, i stedet for å presentere dem stykkevis. Sentralstyret foreslår at hvert
endringsforslag stemmes over separat.

Retningslinjer for lokallag i Norsk kommunikasjonsforening
med endringsforslag
Innhold:
1. Lokallag
2. Årsmøte
3. Lokallagsstyret
4. Aktiviteter
5. Kurs og seminarer
6. Økonomi
7. Praktisk

1. Lokallag
§ 1-1 Lokallaget skal fremme Norsk kommunikasjonsforenings formål og være lokalt forum
for informasjons- og kommunikasjonsfaglige spørsmål.
§ 1-2 Lokallagene skal gi medlemmene et best mulig tilbud, og være Norsk
kommunikasjonsforenings lokale representanter. Lokallagsstyrene representerer lokallagene
overfor Norsk kommunikasjonsforenings øvrige organer.
§ 1-3 Alle medlemmer i Norsk kommunikasjonsforening har medlemskap i det lokallaget som
dekker det geografiske området som medlemmets adresse er i. Studenter, pensjonister og
arbeidsledige er medlemmer i sitt respektive lokallag på lik linje med alle andre medlemmer.
De kan stille til valg og har samme rettigheter som medlemmer som betaler full kontingent.

2. Årsmøte
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§ 2-1 Innkalling sendes medlemmene med tre ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet, sendes styret senest to uker før årsmøtet. Saksdokumenter til årsmøtet sendes ut
senest en uke før årsmøtet. Innkalling, sakspapirer og årsmøtereferat sendes også i kopi til
Norsk kommunikasjonsforenings sentrale sekretariat.
Forslag fra sentralstyret
Det foreslås å forenkle prosessen og endre § 2-1 til:
§ 2-1 Innkalling sendes Norsk kommunikasjonsforenings sekretariat for distribusjon til
medlemmene, fortrinnsvis senest to uker før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet, sendes lokallagsstyret i forkant eller fremmes på årsmøtet. Saksdokumenter til
årsmøtet sendes sekretariatet for distribusjon senest en uke før årsmøtet. Årsmøtereferat
sendes også til sekretariatet.
Begrunnelse
Lokallagenes årsmøte skal være uformelle, og flere opplever å slite med fristene. Det foreslås
derfor litt mindre rigide frister. Det er ingen grunn til at forslag fra medlemmer lokalt ikke
skal kunne stilles på årsmøtet, som er deles mulighet til å påvirke aktivitetene til lokallaget.
Endringsforslaget innebærer også oppdatering til dagens praksis for sekretariatets oppgaver.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 2-2 Saksdokumentene skal inneholde årsberetning, økonomioversikt, aktivitetsplan,
innkomne forslag og valgkomiteens innstilling.
Forslag fra sentralstyret
Det foreslås å stryke «økonomioversikt» slik at ny setning blir:
§ 2-2 Saksdokumentene skal inneholde årsberetning, aktivitetsplan, innkomne forslag og
valgkomiteens innstilling.
Begrunnelse
Økonomien til lokallagene er en del av hovedforeningens regnskap, så det er ikke nødvendig
å legge det frem på de lokale årsmøtene. Mange lokallag praktiserer ikke dette i dag heller.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 2-3 Lokallagsstyret velges av medlemmene i lokallaget på årsmøtet som avholdes innen
utgangen av februar. Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges av
årsmøtet. Leder bør fortrinnsvis velges for to år i år det ikke er landsmøte, for å sikre
kontinuitet i foreningens arbeid. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Styret arbeider
med utgangspunkt i aktivitetsplanen som er fattet på årsmøtet.
§ 2-4 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Konstituering
 Godkjenning av innkallingen
 Valg av ordstyrer
 Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
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b. Årsberetning og regnskap
c. Aktivitetsplan for kommende år
d. Innkomne forslag
e. Valg
• Leder (når leder er på valg)
• Minimum fire styremedlemmer (når styremedlemmer er på valg)
• To varamedlemmer (når varamedlemmer er på valg)
• Delegater og vararepresentanter til landsmøtet (det året det er landsmøte)
• Valgkomité (når det er valg av leder eller styremedlemmer neste år)
Forslag fra sentralstyret
Siden det ikke er noen formelle krav til årsmøtene, foreslås det å forenkle årsmøtene. Det
foreslås å droppe eller endre det som står i gult, slik at punktet blir som følger:
§ 2-4 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Årsberetning siden forrige årsmøte
b. Aktivitetsplan for kommende år
c. Innkomne forslag
d. Valg
• Leder (når leder er på valg)
• Minimum fire styremedlemmer (når styremedlemmer er på valg)
• To varamedlemmer (når varamedlemmer er på valg)
• Delegater og vararepresentanter til landsmøtet (det året det er landsmøte). Dette kan
delegeres til lokallagsstyret.
• Valgkomité (når det er valg av leder eller styremedlemmer neste år)
Det skal skrives referat fra årsmøtet.
Begrunnelse
Hensikten er å forenkle formaliene rundt årsmøtet og tydeliggjøre der det er behov for det.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 2-5 Ved stemmeavgivning gjelder alminnelig flertall av de oppmøtte medlemmene. Bare
betalende medlemmer i lokallaget har stemmerett på årsmøtet.
Forslag fra sentralstyret
Det foreslås å stryke «betalende» slik at studentmedlemmer også har stemmerett på
årsmøtet. Ny setning blir dermed:
§ 2-5 Ved stemmeavgivning gjelder alminnelig flertall av de oppmøtte medlemmene. Bare
medlemmer i lokallaget har stemmerett på årsmøtet.
Begrunnelse
Lokallagene får bevilling for totalt antall medlemmer og ikke kun for betalende medlemmer.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 2-6 Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra lokallagsstyret. Komiteen skal fremme
forslag til lokalt styre.
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§ 2-7 Lokallagets medlemmer kan sende valgkomiteen forslag til kandidater senest fire uker
før årsmøtet. Komiteen skal foreslå kandidater som kan gi styret en tilfredsstillende
representasjon med hensyn til medlemsmassens sammensetning og behovet for et godt faglig
tilbud til lokallagets medlemmer.
Forslag fra sentralstyret
Setningen som er gulet ut foreslås endret til:
Komiteen skal foreslå kandidater som kan ivareta behovet for et godt faglig tilbud til
lokallagets medlemmer.
Begrunnelse
Det er viktig å ha engasjerte styremedlemmer og i mindre lokallag kan det være vanskelig å
alltid tilfredsstille representativitet. Prinsipper for representativitet er dessuten ivaretatt i §
12 i vedtektene.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 2-8 Ekstraordinært årsmøte innkalles med to ukers varsel dersom et flertall i styret eller 1/4
av medlemmene krever det. Kun den saken/de sakene som var grunnlaget for kravet om
ekstraordinært årsmøte, kan behandles.
Forslag fra sentralstyret
Det forslås å stryke punktet om ekstraordinært årsmøte (§ 2-8).
Begrunnelse
Årsmøtene i lokallagene er ikke formelle organer, er det da behov for regler rundt
ekstraordinært årsmøte? Dette oppleves som en undøvendig paragraf, men det er opp til
lokallagene som de ønsker å beholde den.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.

3. Lokallagsstyret
§ 3-1 Styret er ansvarlig for lokallaget og dets aktiviteter. Det skal følge opp vedtak fra
årsmøtet og eventuelle pålegg fra sentralstyret eller landsmøtet i Norsk
kommunikasjonsforening.
§ 3-2 Lokallagsstyret skal:
• Utarbeide aktivitetsplan og budsjett for lokallaget
• Arrangere faglige og sosiale aktiviteter
• Holde kontakt med medlemmene og foreningen sentralt
• Delta med en representant på lokallagsledersamlinger
Forslag fra sentralstyret
Tilføye «med utgangspunkt i foreningens strategi» slik at punktet blir:
 Utarbeide aktivitetsplan og budsjett for lokallaget med utgangspunkt i foreningens
strategi
Begrunnelse
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Strategien for foreningen legger opp til at den skal forankres i alle foreningens organer og at
lokallagsstyrene skal lage egne handlingsplaner med utgangspunkt i strategien.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 3-3 Styret skal sammenkalles også når minst tre styremedlemmer ønsker det. Styret er
beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. I lokallag med studiesteder innenfor kommunikasjon bør lokallagstyrene
etterstrebe å ha med en studentrepresentant.

4. Aktiviteter
§ 4-1 Alle medlemmer, uavhengig av geografisk tilhørighet, bør få samme minimumstilbud
lokalt. Lokallagsstyrene skal derfor årlig:
• Arrangere minimum fire gratis medlemsmøter
• Avholde årsmøte
§ 4-2 Lokallaget står fritt til å arrangere flere enn fire medlemsmøter. Eneste kravet er at fire
av medlemsmøtene skal være gratis.
§ 4-3 Lokal aktivitet kan være:
• Medlemsmøter
• Nettverk
• Medieutspill
• Medlemsverving
• Medlemsinformasjon
• Sosiale møter
• Kommunikasjonspris

5. Kurs og seminarer
§ 5-1 Norsk kommunikasjonsforening skal være en profesjonell og enhetlig organisasjon.
§ 5-2 Ønsker om sentralt organiserte kurs sendes foreningen sentralt. Sekretariatet følger
opp disse i henhold til tidsfrister for kursplanlegging. Sekretariatet vil da vurdere forslagene
fortløpende med tanke på øvrig kurstilbud, tidsfrister og andre nødvendige hensyn.
§ 5-3 Alle lokallag oppfordres til å søke om og arrangere foreningens Høstseminar.
Sekretariatet kontaktes ved lokalt ønske om å påta seg dette arrangementet. Det er utarbeidet
egne retningslinjer og kontrakter for lokallag som skal arrangere Høstseminaret.

6. Økonomi
§ 6-1 Lokallagene er samme juridiske enhet som hovedforeningen. 1. Lokallagene har hvert år
disposisjonsrett på en andel av medlemskontingenten, fordelt etter antall medlemmer og
vedtak på landsmøtet. 2. Pengene er øremerket lokal faglig aktivitet og drift. 3.
Lokallagsstyret kan delta gratis på alle lokale medlemsmøter. 4. Reisekostnader og enkel
servering på styremøtene kan dekkes. 5. Deltakelse for lokallagsstyremedlem på
Høstseminaret og/eller Kommunikasjonsdagen kan dekkes av det enkelte lokallags budsjett.
Forslag fra sentralstyret
Det foreslås å supplere punkt 2. slik at setningen blir:
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2. Pengene er øremerket lokal faglig aktivitet og drift og skal komme alle medlemmer til gode.
Det foreslås å legge inn «en» i punkt 5. slik at setningen blir grammatisk korrekt:
5. Deltakelse for ett lokallagsstyremedlem på Høstseminaret og/eller Kommunikasjonsdagen
kan dekkes av det enkelte lokallags budsjett.
Begrunnelse
Det foreslås å stryke § 6-3 og ta første del av paragrafen med i § 6-1 2. i stedet. Det passer
bedre inn der. Siste del av paragrafen står alt i § 6-1 5.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 6-2 Dersom kostnadene for gjennomføring av aktivitetsplanen er større enn beløpet
lokallaget har disposisjonsrett på, skal arrangementene, med unntak av minimum fire gratis
møter, være selvfinansierende, det vil si at deltakerne betaler en deltakeravgift slik at
arrangementene går i null. Det er likevel mulig å søke om tilskudd fra foreningens
prosjektmidler dersom man ønsker å gjennomføre medlemsmøter/-aktiviteter utover det
beløpet lokallaget har disposisjonsrett på.
Forslag fra sentralstyret
Det foreslås å endre slutten på paragraf §6-2 slik at siste setning, som er gulet ut, og tillegg
blir:
Det er likevel mulig å søke om tilskudd fra foreningens prosjektmidler dersom man ønsker å
gjennomføre medlemsmøter/-aktiviteter utover det beløpet lokallaget har disposisjonsrett på
og man har brukt opp oppsparte midler. Ved søknad om ekstra midler må det vises til
budsjett for kommende aktivitetsplan og størrelse på søknadsbeløpet må sees i sammenheng
med størrelsen på lokallagets årlige bevilling som tar utgangspunkt i medlemstall.
Begrunnelse
Det kan være en fordel å tydeliggjøre rammene for søknad om ekstra midler til
medlemsaktivitet.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 6-3 Pengene lokallaget disponerer skal komme alle medlemmene til gode. Midlene kan også
brukes til å dekke deltakelse for lokallagsstyremedlem på Høstseminaret og/eller
Kommunikasjonsdagen.
Forslag fra sentralstyret
Det forslås å stryke § 6-3.
Begrunnelse
Se begrunnelse under § 6-1
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
Merk: Dersom det vedtas å stryke § 6-3 må nummer på påfølgende punkter under § 6 endres.
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§ 6-4 Det er mulig for studentmedlemmer å søke foreningen sentralt om midler for egne
arrangementer kun rettet mot studenter.
§ 6-5 Reise til landsmøte og lokallagsledersamlingen belastes det enkelte lokallags budsjett.
§ 6-6 Norsk kommunikasjonsforening kan ikke disponere lokallagenes opparbeidede midler
uten samtykke fra lokallagenes styrer.
Forslag fra sentralstyret
Det foreslås å endre «opparbeidede» til «oppsparte» slik at paragrafen blir:
§ 6-6 Norsk kommunikasjonsforening kan ikke disponere lokallagenes oppsparte midler uten
samtykke fra lokallagenes styrer.
Begrunnelse
Det er ordet som brukes i alle andre dokumenter.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
§ 6-7 Fakturering
Eventuell fakturering av lokale arrangementer gjøres av foreningen sentralt, herunder
oppfølging, purringer og regnskapsføring.
§ 6-8 Betaling av regninger
Fakturaer, utlegg, honorarer, reiseregninger etc. godkjennes lokalt og sendes foreningens
sekretariat som foretar betaling og videre regnskapsføring.
§ 6-9 Regnskapsføring
Lokallagenes regnskap er en del av foreningens totalregnskap, men føres som egne
prosjekter, slik at man har full oversikt over utgifter og inntekter for det enkelte lokallag.

7. Praktisk
§ 7-1 Medlemsarrangementer
Lokallagene har selv ansvar for gjennomføringen av sine arrangementer og bestemmer selv
hvilke medlemsmøter de ønsker å sette opp. Lokallagene utformer det faglige innholdet på
medlemsmøtene, bestiller foredragsholder, finner møtelokaler, skriver invitasjonstekst,
publiserer på nettsidene og kommuniserer med aktuelle deltakere. Hvis lokallaget ikke klarer
å innfri minimumstilbudet til medlemmene lokalt kan de be om assistanse fra foreningen
sentralt.
§ 7-2 Medlemsdatabase og e-post
I foreningens medlemsdatabase har alle tillitsvalgte tilgang til å hente ut medlemslister/epostlister for det respektive lokallaget. Lokallagene får egen e-postadresse, eks.:
ostfold@kommunikasjon.no
§ 7-3 Oppløsning av lokallag
Dersom et lokallag ikke har avholdt årsmøte eller hatt drift i henhold til retningslinjene de
siste to årene har foreningens sentralstyre rett til å oppløse lokallaget. Medlemmene i
lokallaget vil da bli overført til nærmeste aktive lokallag inntil aktiviteten er i gang igjen.
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§ 7-4 Lokale nettside
Lokallagene er ansvarlig for å drifte egne lokale sider på kommunikasjon.no, men kan få
bistand fra sekretariatet ved behov. Lokallagsstyret bør oppnevne en nettansvarlig som vil få
opplæring i publiseringsløsningen av sekretariatet.
Revidert på landsmøte 22. april 2017.
Forslag fra sentralstyret
Det foreslås å fjerne alle pragraftegnene (§) og kun bruke nr. på punktene.
Begrunnelse
Dette er retningslinjer og ikke vedtekter og det virker dermed unødvedig å bruke
paragraftegn.
Forslag til vedtak
Sentralstyrets forslag vedtas.
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