Interimvedtekter for Landsforeningen mot rasisme
Landsforeningen mot rasisme (LMR)

§ 1 Organisasjonens navn
Organisasjonens navn er Landsforeningen mot rasisme.
§ 2 Formål
Landsforeningen er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som arbeider for et
kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn, for et humanistisk menneskesyn, og mot
rasisme og enhver form for diskriminering basert på hudfarge, etnisitet, nasjonalitet,
avstamning og/eller religion/livssyn.
§ 3 Om vedtektene
Vedtektene er organisasjonslovene i Landsforeningen. De slår fast medlemmers rettigheter
og plikter, Landsforeningens organisasjonsprinsipper, hvordan Landsforeningen er bygd opp,
og hvordan organer og organisasjonsledd arbeider og står i forhold til hverandre.
Oppstår det ulike tolkninger av hvordan vedtektene skal forstås, gjelder Sentralstyrets
forståelse inntil Kontrollkomiteen gir sin tolkning. Når det foreligger tvil om tolkning av
vedtektene, påligger det Sentralstyret å sørge for at saken fremmes på førstkommende
landsmøte etter at saken er blitt reist. Kontrollkomiteens avgjørelse kan ankes til
landsmøtet.
Vedtektene er juridisk bindende i tvister om Landsforeningens eiendom.
Forslag til endringer i vedtektene må være medlemmene i hende senest fire uker før
landsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet. Kontrollkomiteen innstiller
på forslag om endringer i vedtektene. Endringer i vedtektene trer i kraft når de er vedtatt.
Ved første landsmøte kan vedtektene endres ved simpelt flertall.
§ 4 Medlemskap
Medlemskap i Landsforeningen er åpent for alle som ønsker å slutte seg til antirasistisk
arbeid etter formålsparagrafen.
Nedre aldersgrense for medlemskap er fra fylte 12 år.
Medlemskapet utgår dersom kontingenten ikke er betalt på to kalenderår. Dersom
kontingenten ikke er betalt for inneværende år, mister medlemmet stemmerett i
organisasjonens organer.
Organisasjoner, bedrifter og institusjoner kan tegne støttemedlemskap. Støttemedlemskap
gir ingen medlemsrettigheter.
§ 5 Organisasjonsprinsipper og oppbygging

Landsforeningen består av sentrale organer, lokallag og tematiske arbeidsgrupper i Norge
som bruker organisasjonens navn og jobber for samme formål. Lokallag og tematiske
arbeidsgrupper må godkjennes av Sentralstyret.
Organisasjonen ledes til daglig av Sentralstyret. Det øverste organet i organisasjonen er
Landsmøtet. Mellom landsmøtene er Landsstyret organisasjonens øverste organ
Før viktige vedtak skal styrer innhente synspunkt fra lavere organ.
Hvis mulig skal omkring 50 prosent av representantene i alle valgte organer ha
minoritetsbakgrunn. Hvis mulig skal omkring 50 prosent av representantene i alle valgte
organer være kvinner. De samme prinsippene gjelder for alle utvalg, grupper og komitéer
som nedsettes av Landsforeningens valgte organer.
Beslutninger fattes med simpelt flertall, dersom annet ikke er bestemt. Ved andre gangs
stemmelikhet er forslaget falt. Dette gjelder ikke for personvalg.
Definisjoner:
Simpelt flertall Flere som stemmer for enn mot et forslag. Avholdende og blanke stemmer
telles ikke.
Absolutt flertall Minst 50 prosent av alle stemmeberettigede i salen stemmer for forslaget.
2/3 Absolutt flertall Minst 2/3 av alle stemmeberettigede i salen stemmer for forslaget.
Der det oppstår konflikt mellom ulike politiske vedtak i organisasjonen, gjelder vedtaket fra
organet med høyest status. Oppstår det konflikt mellom vedtak fra samme organ, gjelder det
nyeste vedtaket med mindre det eldre vedtaket er et styringsdokument.
§ 6 Lokallag
For å opprette lokallag kreves minimum tre betalende medlemmer innenfor et geografisk
avgrenset område.
Lagsstyret velges av årsmøtet i lokallaget og må inkludere minimum leder og
økonomiansvarlig. Disse vervene må innehas av to forskjellige personer. Lokallagsstyret har
ansvar for daglig drift i lokallaget.
Lokallag vedtar på årsmøte egne vedtekter, men disse må ikke stride mot Landsforeningens
sentrale vedtekter eller mot de normalvedtekter for lokallag som landsmøtet fastsetter. Ved
eventuell strid er det de sentrale vedtektene som gjelder.
Fungerende lokallag har landsstyre- og landsmøterepresentasjon. Et lokallag regnes som
fungerende når det har avholdt årsmøte forrige eller inneværende kalenderår, valgt nytt
styre i henhold til Landsforeningens normalvedtekter for lokallag og sendt inn protokoll fra
gjennomført årsmøte til landsstyret.

Lagsstyret innkaller til medlemsmøter i laget. Årsmøtet i laget skal kalles inn hvert år, og når
minst en tredjedel av medlemmene krever det. Lagsstyret kaller inn til årsmøte med minst to
ukers varsel. Årsmøtet skal behandle handlingsplan, regnskap, budsjett og valg.
§ 7 Tematiske arbeidsgrupper
For å opprette en tematisk arbeidsgruppe kreves minimum tre betalende medlemmer.
Styret i arbeidsgruppen velges av årsmøtet i arbeidsgruppen og må inkludere minimum leder
og økonomiansvarlig. Disse vervene må innehas av to forskjellige personer.
Arbeidsgruppestyret har ansvar for daglig drift i arbeidsgruppen.
Arbeidsgrupper vedtar på årsmøte egne vedtekter, men disse må ikke stride mot
Landsforeningens sentrale vedtekter eller mot de normalvedtekter for arbeidsgrupper som
landsmøtet fastsetter. Ved eventuell strid er det de sentrale vedtektene som gjelder.
Fungerende arbeidsgrupper har møterett på landsmøter og landsstyremøter, men ikke
stemmerett. En arbeidsgruppe regnes som fungerende når det har avholdt årsmøte forrige
eller inneværende kalenderår, valgt nytt styre i henhold til Landsforeningens
normalvedtekter for arbeidsgrupper og sendt inn protokoll fra gjennomført årsmøte til
landsstyret.
Arbeidsgruppen innkaller til møter i gruppen. Årsmøtet i arbeidsgruppen skal kalles inn hvert
år, og når minst en tredjedel av medlemmene krever det. Arbeidsgruppen kaller inn til
årsmøte med minst to ukers varsel. Årsmøtet skal behandle handlingsplan, regnskap,
budsjett og valg.

§ 8 Landsstyret
Landsstyret består av Sentralstyret, fem landsmøtevalgte medlemmer og en representant
for hvert fungerende lokallag. Leder og nestleder i Landsstyret er leder og nestleder i
Sentralstyret.
Sentralstyret forbereder saker til Landsstyret, og har ansvaret for gjennomføringen av
Landsstyrets vedtak, innenfor de ressurser som organisasjonen disponerer.
Skulle medlemmer av Sentralstyret trekke seg, kan Landsstyret supplere Sentralstyret etter
innstilling fra valgkomiteen.
Landsstyret innkalles av Sentralstyret ved simpelt flertall i Sentralstyret eller når minst 1/3 av
Landsstyrets medlemmer forlanger det. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene deltar, deriblant leder eller en av nestlederne.
Landsstyret møtes minst to ganger årlig, i tillegg til Årsmøtet. Landsstyret skal i løpet av
perioden behandle følgende saker:
Innstille på politisk plattform og handlingsplan til Landsmøtet.
Budsjett.

Regnskap.
Landsstyret kan i løpet av perioden behandle følgende saker:
Oppnevnelser.
Uttalelser.
Eksklusjon.
Andre forslag fremmet av Sentralstyret eller et av Landsstyrets medlemmer.

§ 9 Sentralstyret
Sentralstyret består av minst seks og maksimalt ni medlemmer, pluss inntil tre
varamedlemmer. Dette omfatter leder, nestleder og generalsekretær.
Sentralstyret innkalles av generalsekretær når Arbeidsutvalget ved simpelt flertall eller minst
1/3 av Sentralstyrets medlemmer forlanger det.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar, deriblant
leder eller nestleder. Møter kan avholdes som telefonkonferanser.
Sentralstyret møtes minst fire ganger per år, normalt fordelt på minst to ganger per halvår.
Det kan i tillegg innkalles av leder eller nestleder, eller når minst 1/3 av Sentralstyrets
medlemmer forlanger det.
Sentralstyret har fullmakt til:
Å foreta ansettelser.
Å innkalle lokallagenes styrer.
Vedta normalvedtekter for lokallag.
Å gi advarsel til, frata verv fra eller suspendere lokallag eller medlemmer som bryter
bestemmelsene i § XX Ekskludering.
Å sette lokallag under midlertidig økonomisk administrasjon, dersom det foreligger
begrunnet mistanke om økonomiske misligheter som kan påvirke organisasjonens økonomi.
Lokallag kan anke et slikt vedtak inn for Landsstyret.
Å inngå økonomiske avtaler, innenfor rammene til budsjett vedtatt av landsmøtet.
Sentralstyrets protokoll sendes Landsstyret.

Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, generalsekretær og talspersoner. Arbeidsutvalget
står for den løpende driften av organisasjonen mellom sentralstyremøtene.
§ 10 Valgkomité
Valgkomiteen skal bestå av fem personer, hvorav en leder, og oppnevnes for en periode på
to år. Hvis det er fungerende lokallag i flere deler av landet, skal valgkomiteens medlemmer
komme fra et størst mulig antall landsdeler. Hvis et medlem fratrer i løpet av perioden, skal
valgkomiteen suppleres av landsstyret. Valgkomitéens arbeid gjelder organisasjonens
sentrale verv, ikke verv i lokallag eller tematiske grupper.
§ 11 Kontrollkomité
Kontrollkomitéen skal bestå av fem personer, hvorav en leder. Kontrollkomiteens
medlemmer velges av landsmøtet for en periode på to år. Virkeperioden på to år begynner å
løpe fra seks måneder etter landsmøtet hvor medlemmet blir valgt. Et medlem som skal
forlate kontrollkomiteen, står i vervet fram til samme tidspunkt. Hvis et medlem fratrer i
løpet av perioden, skal kontrollkomiteen suppleres av landsstyret.
Kontrollkomitéen følger Landsforeningens virksomhet, gjennomgår regnskap og
revisjonsberetning, og avgir beretning til landsmøtet.
Kontrollkomitéen har adgang til alle møter som avholdes i organisasjonen, foruten møter i
regi av valgkomiteene.
Kontrollkomiteen har tolkningsrett i alle vedtektsspørsmål. Hvis praksis anses å stride mot
vedtektene, kan det klages inn til kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens vedtak kan klages inn
for landsmøtet.
Kontrollkomiteen kan innkalle til ekstraordinært landsmøte ved begrunnet mistanke om
planlagt eller gjennomført overtagelse av et eller flere sentrale ledd i organisasjonen fra en
eller flere eksterne aktører. Et begrunnet vedtak skal så raskt som mulig oversendes
Landsstyret og Sentralstyret, valgkomiteen og alle medlemmer. Det ekstraordinære
landsmøtet skal finne sted senest fire uker etter innkallingen.
Hvis punkt e) iverksettes, skal følgende skje fram til det ekstraordinære landsmøtet:
Landsstyret og Sentralstyret skal ivareta organisasjonens forpliktelser som et rent
forretningsministerium. Hva gjelder økonomiske forhold, har Landsstyret og Sentralstyret i
denne perioden utelukkende myndighet til å betale forefallende regninger som ikke kan
vente. Landsstyret og Sentralstyret har samtidig en plikt til å sørge for at organisasjonen
innfrir økonomiske forpliktelser som organisasjonen hadde påtatt seg før kontrollkomiteens
vedtak om ekstraordinært landsmøte. Landsstyret og Sentralstyret har ingen myndighet til å
inngå nye avtaler, med mindre det gis særskilt dispensasjon fra kontrollkomiteen.
Kontrollkomiteen skal motta løpende orientering fra Landsstyret og Sentralstyret om alle
økonomiske og organisatoriske disposisjoner som ikke kan anses som helt ubetydelige. Hvis
Kontrollkomiteen anser at Landsstyret og/eller Sentralstyret misligholder sine forpliktelser i
perioden fram til landsmøtet, eller har begrunnet mistanke om at disse vil misligholde sine
forpliktelser, kan Kontrollkomiteen suspendere Landsstyret og/eller Sentralstyret fram til
landsmøtet. Et begrunnet vedtak skal så raskt som mulig oversendes Landsstyret og

Sentralstyret, valgkomiteen og alle medlemmer. Kontrollkomiteen skal i perioden fram til
landsmøtet ivareta organisasjonens forpliktelser som et rent forretningsministerium.
§ 12 Landsmøte
Landsmøtet er det høyeste organet i Landsforeningen, og består av Sentralstyret,
Landsstyret, valgkomiteen, kontrollkomiteen og landsmøtedelegater. Ordinære medlemmer
kan innvilges observatørstatus.
Landsmøtet avholdes normalt annet hvert år. Landsstyret kaller inn til Landsmøte annet
hvert år, og ellers når minst 1/3 av medlemmene krever dette. Landsstyret skal forberede
landsmøtene. Innkalling med saksliste til landsmøtet skal være sendt minst åtte uker før
møtet. Innkallingen må godkjennes av møtet.
Alle forslag til kandidater til Landsstyre, Sentralstyre, Valgkomité og Kontrollkomité skal
fremmes via valgkomiteen senest fire uker før Landsmøtet. Valgkomiteen og
Kontrollkomiteen kan, ved flertall i begge komiteene, tillate forslag som framkommer etter
fristen, inkludert benkeforslag.
Alle saker krever simpelt flertall for å bli bifalt av landsmøtet, dersom ikke annet fremgår av
vedtektene. Dersom 10 % av delegatene krever det, foretas en votering skriftlig.
Ved valg mellom to eller flere personer til samme verv, foregår votering alltid skriftlig, og det
kreves minst halvparten av stemmene for å bli valgt. Ved stemmelikhet foretas bundet
omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet etter bundet omvalg mellom de kandidater som
oppnådde like mange stemmer, foretas loddtrekning. Bare foreslåtte kandidater kan føres
opp på stemmeseddelen.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd
dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget
ved loddtrekning.
Landsstyret og Sentralstyret har møteplikt og stemmerett på Landsmøtet. Landsstyret
fastsetter delegatnøkkel, basert på fordeling av medlemmer 31. desember foregående år i
lokallagene. Alle betalende medlemmer har automatisk møterett, men ikke stemmerett, på
Landsmøtet.
Ved innkalling til Landsmøtet innstiller Landsstyret på en forretningsorden som Landsmøtet
stemmer over. Landsmøtet skal velge kontrollkomité, valgkomité, revisor og direktevalgte
landsmøterepresentanter.
Sentralstyret, Landsstyret og/eller Kontrollkomiteen kan legge til flere saker på sakslisten.
§ 13 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av Sentralstyret, Landsstyret eller når minst 1/3 av
medlemmene krever dette; det kan også innkalles av Kontrollkomiteen, jf. § 10 e). Innkalling
skal sendes ut minst fire uker før det ekstraordinære landsmøtet. Det ekstraordinære
landsmøtet behandler kun de saker som forårsaket innkallingen.
§ 14 Ekskludering
Lokallag, tematiske arbeidsgrupper eller medlemmer kan gis en advarsel, fratas tillitsverv,
suspenderes eller ekskluderes hvis vedkommende person eller lag:
bryter vedtektene.
åpenbart motarbeider vedtatte styringsdokumenter.
åpenbart skader Landsforeningen på annen måte.
ved begrunnet mistanke om gjennomført overtagelse av et lokallag fra en eller flere eksterne
aktører.
Landsstyret og Sentralstyret kan tildele advarsler, frata tillitsverv og suspendere medlemmer
med øyeblikkelig virkning både fra verv og medlemskap av ovennevnte årsaker. Landsstyret
skal på førstkommende møte opprettholde eller avvise advarselen, det fratatte tillitsvervet
eller suspensjonen besluttet av lavere organ. Landsstyrets vedtak kan påklages til
landsmøtet.
Vedtak om eksklusjon må fattes av landsmøtet med 2/3 flertall. En eksklusjon kan være en
eksklusjon fra retten til å inneha verv i organisasjonen og/eller en eksklusjon av
medlemskap.
Kontrollkomiteen skal motta forhåndsvarsel om en mulig suspensjon av et lokallag eller et
medlem minst 48 timer før Sentralstyret vedtar suspensjonen.
Fraksjonisme anses som et brudd med vedtektene til Landsforeningen. Med fraksjonisme
menes:
Å opprette eller være medlem av grupper/nettverk som systematisk og i det skjulte
motarbeider Landsforeningens vedtatte linjer.
Å drive organisert samarbeid med andre organisasjoner på tvers av Landsforeningen sine
vedtak.
Diskusjon på tvers av formelle strukturer ellers regnes ikke som fraksjonisme så lenge det
ikke strider med punktene over.
Eksklusjon av medlemmer medfører at de mister rett til å melde seg inn i organisasjonen
igjen, mulighet til å delta på organisasjonens arrangementer, samt alle medlemsrettigheter
(med unntak av å anke eksklusjonsvedtaket, jamfør § xx). Ekskluderte medlemmer har rett til

å søke landsstyret eller landsmøtet om nytt medlemskap, tidligst ett kalenderår etter
ekskluderingen har skjedd.
§ 15 Oppløsning av Landsforeningen
Oppløsning kan vedtas med 2/3 absolutt flertall på to påfølgende landsmøter med minst 1
måneds mellomrom.
Dersom organisasjonen oppløses, overlates organisasjonens midler og arkiver slik
landsmøtet bestemmer. Midlene kan ikke doneres til andre formål enn antirasistisk eller
humanitært arbeid.
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