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§ 1 Navn  1 

Organisasjonens navn er Norges Liberale Studentforbund, forkortet NLSF. Organisasjonen kan 2 

benytte navnet Liberale Studenter. Organisasjonens navn oversettes til Liberal Students of 3 

Norway.   4 

§ 2 Formål  5 

NLSF skal samle liberale studenter og andre med interesse for høyere utdanningspolitikk og 6 

liberal ideologi, med det formål å spre kunnskap om og forståelse for den liberale ideologi, 7 

samt være en liberal innflytelse i Venstre og i samfunnet for øvrig.  8 

§ 3 Medlemskap og valgbarhet  9 

Som ordinære medlemmer regnes studenter og andre under 35 år som aksepterer 10 

formålsparagrafen, som har betalt medlemskontingent for inneværende kalenderår, og som 11 

ikke er medlem i et annet partis studentforbund.  12 

  13 

Alle ordinære medlemmer er valgbare og har tale- og forslagsrett i alle NLSFs organer, såfremt 14 

vedtektene ikke gir nærmere bestemmelser.  15 

 16 

Som støttemedlemmer regnes studenter og andre over 35 år som aksepterer 17 

formålsparagrafen, som har betalt støttemedlemskontingent for inneværende kalenderår, og 18 

som ikke er medlem i et annet partis studentforbund.  19 

 20 

Alle støttemedlemmer har tale- og forslagsrett i alle NLSFs organer, såfremt vedtektene ikke 21 

gir nærmere bestemmelser. Støttemedlemmer er ikke valgbare, og har ikke stemmerett.  22 

 23 

  24 

Medlemskontingentenes størrelse fastsettes av landsmøtet.   25 

§ 4 Organisasjoner og organer  26 

NLSF er et forbund som består av lokale liberale studentforeninger og eventuelle direkte 27 

medlemmer der liberale studentforeninger ikke er etablert. Norges Liberale Studentforbunds 28 

høyeste organ er landsmøtet. Mellom to landsmøter styres organisasjonen av sentralstyret. 29 

Den daglige driften foretas av arbeidsutvalget.   30 

De lokale studentforeningene kan samles i fylkeslag. Dersom en lokal studentforening dannes 31 

i et fylke der det allerede finnes et fylkeslag, skal denne foreningen være underlagt fylkeslaget. 32 

Dersom den lokale foreningen omfatter studiesteder spredt over fylkesgrenser skal 33 

sentralstyret i Norges Liberale Studentforbund avgjøre hvilke fylkeslag den lokale 34 

studentforeningen er underlagt. Lokale foreninger som dekker et helt fylke, skal fungere som 35 

både fylkeslag og lokal studentforening.  36 
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Fylkesledere har ansvar for samhandling mellom sentralstyret og lokallagene. De skal løfte 37 

ideene fra medlemmene i deres fylke og bli bedt om innspill når sentralstyret forbereder store 38 

organisatoriske endringer og lager ny politikk. Fylkesledere skal fortløpende holdes oppdatert 39 

om utviklingen i medlemsmassen i deres fylke. 40 

Dersom mot formodning det ikke skulle finnes et gyldig valgt fylkesstyre i et fylke, vil 41 

lokallagsstyret i lokallaget som er underlagt fylket og har flest medlemmer i fylket, fylle denne 42 

rollen fram til et nytt fylkesstyre er valgt. 43 

 44 

Den daglige driften og virksomheten til NLSF reguleres av styringsdokumenter som vedtas på 45 

landsmøtet. Det kan settes der det sees som nødvendig tidsintervall for et dokuments 46 

gyldighet utover tiden mellom landsmøtene.  47 

  48 

Styringsdokumenter er: 49 

• Økonomireglement  50 

• Politisk plattform  51 

• Organisasjonsplattformen 52 

§ 5 Landsmøtet 53 

A.  54 

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Ordinært landsmøte skal avholdes i oktober eller 55 

november hvert år og sammenkalles av sentralstyret med minst seks ukers varsel. 56 

Ekstraordinært landsmøte kan kalles sammen med minst tre ukers varsel, og behandler da kun 57 

de saker som er nevnt i innkallingen.  Ekstraordinært landsmøte skal innkalles av sentralstyret 58 

dersom 2/3 av sentralstyrets medlemmer krever det, eller dersom et simpelt flertall av de 59 

fungerende fylkesforeningene krever det. 60 

  61 

Sentralstyret forbereder og innstiller på saker til landsmøtet der vedtektene ikke spesifiserer 62 

noe annet.  63 

B.  64 

Delegater til landsmøtet er:  65 

 66 

1. Egenkvote: 67 

● To delegater fra hver aktiv fylkesstudentforening  68 

● Én ekstra delegat for hvert påbegynt 20. ordinært betalende medlem av en 69 

studentforening 70 

 71 

2. Felleskvote: 72 

● Tre delegater. 73 
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 74 

Delegatfordelingen tar utgangspunkt i medlemstallet en måned før landsmøtet. 75 

 76 

Som aktiv studentforening regnes foreninger som har avholdt årsmøte inneværende eller 77 

forrige år. 78 

 79 

Dersom det finnes aktive lokalforeninger underlagt en inaktiv eller ustiftet fylkesforening, skal 80 

dette fylket tildeles en egenkvote og lokalforeningene skal velge delegatene som vil 81 

representere fylket. 82 

 83 

Delegatene fordeles i så fall mellom lokalforeningene etter største brøks metode med Hare 84 

kvote. 85 

Harekvoten for fordeling mellom lokalforeningene blir den følgende: 86 

𝐻𝐿
𝐹𝑦𝑙𝑘𝑒𝑡 =

𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑖 𝑓𝑦𝑙𝑘𝑒𝑡

𝐹𝑦𝑙𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑝𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 + 𝐹𝑦𝑙𝑘𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑝𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛
 87 

 88 

Alle fylkene, uavhengig av om de har en aktiv studentforening, konkurrerer om felleskvoten. 89 

Svalbard og Utland regnes som et felles fylke i denne sammenhengen. 90 

 91 

 92 

Felleskvoten fordeles etter egenkvoten mellom fylkene etter største brøks metode med 93 

Harekvote.  94 

Harekvoten for fordeling av felleskvoten mellom fylkene blir den følgende: 95 

𝐻𝐹 =
𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛æ𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑒𝑟 𝑖 𝑁𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑓𝑜𝑟𝑏𝑢𝑛𝑑

𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑝𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 + 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑝𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑓𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛
 96 

 97 

 98 

Ved likhet i gjenværende brøk, skal plassen gis til: 99 

1. Fylket uten delegatplasser 100 

2. Dersom alle fylkene allerede har fått tildelt delegatplasser, eller flere fylker har både 101 

samme gjenværende brøk og ingen delegat: Fylket med flest betalende medlemmer.  102 

3. Dersom fylkene har også like mange medlemmer: Fylket som tidligst oppnådde dette 103 

antallet betalende medlemmer. (Dato for Vippsbetaling eller bankoverføring) 104 

4. Dersom det er fortsatt uavgjort, skal det trekkes lodd.   105 

 106 

Disse prinsippene gjelder også når delegatene fordeles mellom aktive lokalforeninger i fylkene 107 

uten aktiv fylkesforening. 108 

 109 

Dersom et inaktivt fylke har fått tildelt delegater på felleskvoten, uten at noen melder seg på 110 

denne delegatplassen innen 2 uker før landsmøtet, går plassene over til det neste fylket med 111 

størst gjenværende brøk. Det samme gjelder hvis en aktiv fylkesforening varsler at den ikke vil 112 
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ha mulighet til å benytte seg av flere delegater på felleskvoten, eller om det er umulig å oppnå 113 

kontakt med foreningens styre. 114 

 115 

Delegater møter med tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet.  116 

   117 

Alle medlemmer kan møte som observatører med tale- og forslagsrett. Gjester kan innvilges 118 

talerett av landsmøtet.  119 

  120 

Delegatplassene tildelt til et inaktivt fylke kan bare benyttes av medlemmer registrert i dette 121 

fylket 1 måned før landsmøtet. Ellers kan fylkene fritt velge sine delegater blant alle de 122 

ordinære betalende medlemmene, med det følgende unntaket: 123 

- Sentralstyret (ikke dets varaer) møter i utgangspunktet som observatør uten 124 

stemmerett. Likevel vil et aktivt fylke som ikke klarer å fylle opp sin delegasjon 125 

utpeke ordinære sentralstyremedlemmer. Er Landsmøtet fortsatt ikke 126 

vedtaksdyktig, kan nestledere, og deretter lederen gis stemmeinstruks, frem til 127 

Landsmøtet er vedtaksdyktig. 128 

 129 

Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er lovlig satt og halvparten av alle delegatene deltar.  130 

 131 

C.  132 

Dagsorden for landsmøtet skal inneholde:  133 

  134 

1. Godkjenning av innkallingen, delegatenes fullmakter, dagsorden, og 135 

protokollen for det forrige Landsmøtet.  136 

2. Valg av møteleder og referent(er).  137 

3. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning.  138 

4. Fastsettelse av medlemskontingent.  139 

5. Budsjett  140 

6. Vedta arbeidsprogram for det neste året  141 

7. Innkomne forslag  142 

8. Endringsforslag til NLSFs vedtekter.  143 

9. Politisk debatt og uttalelsesbehandling  144 

10. Behandling av NLSFs politisk plattform (kun i mellomvalgsår) 145 

11. Valg av:  146 

10.1 Leder.  147 

10.2 To nestledere  148 

10.3 2-4 sentralstyremedlemmer og opp til 2 varaer i prioritert rekkefølge  149 

10.4 2 medlemmer til kontrollkomiteen  150 

  151 
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Forslag og uttalelser til behandling på landsmøtet må være innsendt til Sentralstyret senest 152 

fire uker før møtet. Sentralstyret innstiller på hvilke uttalelser som skal behandles. Landsmøtet 153 

kan overprøve disse bestemmelsene med 2/3 flertall.   154 

 155 

Uttalelser vedtatt av landsmøtet har gyldighet i fire år, såfremt de ikke blir erstattet eller 156 

opphevet av et senere landsmøte. Dersom landsmøtet vedtar politikk som helt eller delvis 157 

strider mot en uttalelse, anses uttalelsen som opphevet. 158 

  159 

Sakspapirer skal utsendes av Sentralstyret senest to uker før landsmøtet.  160 

  161 

Landsmøtet kan ved 3/4 flertall fravike vedtektene.   162 

 163 

§ 6 Sentralstyrets oppgaver  164 

Sentralstyret leder det løpende arbeidet i organisasjonen, og tar beslutninger for 165 

organisasjonen mellom to landsmøter.  166 

  167 

Sentralstyret kan nedsette utvalg og komiteer, og velge NLSFs representanter i andre 168 

organisasjoner, komiteer og utvalg, og til Venstres organer.  169 

Sentralstyret skal holde de lokale studentforeningene orientert om organisasjonens 170 

virksomhet.  171 

Sentralstyret har kompetanse til å vedta politiske uttalelser. Slike uttalelser har gyldighet i 172 

maksimalt to år, eller inntil landsmøtet erstatter eller opphever disse. Dersom landsmøtet 173 

eller sentralstyret vedtar politikk som helt eller delvis strider mot en uttalelse fra sentralstyret, 174 

anses uttalelsen som opphevet. 175 

§ 7 Arbeidsutvalget   176 

Arbeidsutvalget består av leder og de to nestlederne, og har ansvar for den daglige driften av 177 

NLSF, kommunikasjon mellom NLSF og andre organisasjoner, samt innkalling og sakspapirer 178 

til sentralstyremøtene. Arbeidsutvalget kan bare avgjøre mindre saker av organisatorisk og 179 

økonomisk art, med mindre det er gitt annen fullmakt av sentralstyret.   180 

§ 8 Lokale studentforeninger 181 

3 eller flere betalende medlemmer fra samme studiested eller utdanningsinstitusjon kan danne 182 

en lokal studentforening.  183 

5 eller flere betalende medlemmer fra samme fylke kan danne en lokal studentforening.  184 

 185 

Normalvedtekter for lokallag og fylkeslag vedtas av landsmøtet, og gjelder som vedtekter for 186 

lokal- og fylkeslagene med mindre det enkelte laget vedtar noe annet.  187 

  188 
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Lokallagenes navn skal være [Studiested] Liberale Studentforening, men navnet [Studiested] 189 

Liberale Studenter kan benyttes.  190 

Fylkeslagene navn skal være [Fylke] Liberale Studentforening, men navnet [Fylke] Liberale 191 

Studenter kan benyttes.  192 

  193 

Forbundet, fylkeslagene og lokallagene er å anse som selvstendige rettssubjekter og 194 

økonomiske enheter, der styret i hvert tilfelle står ansvarlig for økonomiske disposisjoner og 195 

inngåtte avtaler.  196 

§ 9 Valgprosedyrer  ved personvalg 197 

Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres dersom minst én person krever det.   198 

  199 

Ved personvalg der kun en skal velges, velges personen som har mottatt mer enn halvparten 200 

av de avgitte stemmene. 201 

  202 

Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme.  203 

  204 

Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flertall foretas omvalg.  205 

  206 

Ved valg med mer enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver 207 

valgomgang, inntil én kandidat oppnår mer enn halvparten av stemmene. 208 

  209 

Ved stemmelikhet mellom to kandidater stemmes det på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet 210 

avgjøres valget ved loddtrekning. Loddtrekning benyttes også dersom to eller flere kandidater 211 

oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang.  212 

 213 

§ 10 Avstemningsregler i ordinære saker 214 

  215 

Vedtak i ordinære saker fattes ved simpelt flertall, såfremt ikke annet fremgår av vedtektene. 216 

 217 

Avstemninger i ordinære saker foregår ved håndsopprekning, såfremt ikke annet fremgår av 218 

vedtektene. 219 

 220 

Vedtak er kun gyldige dersom aktive stemmer utgjør mer enn halvparten av de avgitte 221 

stemmene. Dersom avholdende stemmer utgjør mer enn halvparten av stemmene, skal det 222 

stemmes på nytt fram til et gyldig vedtak fattes. 223 

 224 

§ 11 Kontrollkomiteen  225 

Kontrollkomiteen er Liberale Studenters kontrollorgan.  226 

  227 
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Kontrollkomiteen velges av landsmøtet og består av 2 til 3 medlemmer. Kontrollkomiteen 228 

velges for 1 år.  Kontrollkomiteens ansvarsområde omfatter: Gjennomgå handlingsplaner, 229 

årsberetning, budsjett, regnskap og protokoller, samt forestå veiledning med henblikk på å 230 

forbedre rutiner.  231 

  232 

Kontrollkomiteen avgir rapport til Landsmøtet som sendes studentforeningene og som 233 

vurderer om det har forekommet disposisjoner som er i strid med Liberale Studenters 234 

vedtekter og vedtak.  235 

  236 

Kontrollkomiteen har møterett i Sentralstyret. 237 

§ 12 Vedtektsendringer  238 

Vedtektsendringer besluttes av landsmøtet etter innstilling fra sentralstyret. For gyldig 239 

beslutning kreves 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til sentralstyret 240 

senest tre uker før landsmøtet.  241 

§ 13 Fortolkningsspørsmål og gyldighet  242 

NLSFs landsmøte kan overprøve lokale vedtekter og reglementer. Sentralstyret tolker NLSFs 243 

vedtekter. Sentralstyrets tolkninger kan kun overprøves av landsmøtet. NLSFs vedtekter gjelder 244 

fra det øyeblikk de vedtas.  245 

§ 14 Oppløsning  246 

NLSF kan oppløses dersom det vedtas med 2/3 flertall av to påfølgende landsmøter, hvorav 247 

det siste må være et ekstraordinært landsmøte med oppløsning som eneste sak på dagsorden. 248 

Det må være minst to måneders mellomrom mellom de to landsmøtene. Ved oppløsning 249 

bestemmer det ekstraordinære landsmøtet fordelingen av forbundets midler.   250 
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§ 1 Navn  1 

Lagets offisielle navn er [Studiested] Liberale Studentforening. Laget kan benytte navnet 2 

[Studiested] Liberale Studenter. Organisasjonens navn oversettes til Liberal Students of 3 

[Studiested]. 4 

§ 2 Formål  5 

Laget skal samle liberale studenter og andre med interesse for høyere utdanningspolitikk og 6 

liberal ideologi, med det formål å spre kunnskap om og forståelse for den liberale ideologi, 7 

samt være en liberal innflytelse i det lokale Venstrelaget, ved lokale utdanningsinstitusjoner, 8 

og i samfunnet for øvrig  9 

§ 3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet  10 

Medlem i lokallaget er alle som er medlem i Norges Liberale Studentforbund (NLSF) og som 11 

har tilknytning til det lokale studiestedet, eller lokalsamfunnet for øvrig. Alle ordinære 12 

medlemmer som har betalt medlemskontingent for det inneværende kalenderåret har 13 

medlemsrettigheter i lokallaget.  14 

§ 4 Årsmøtet  15 

Årsmøtet er lagets øverste myndighet, og skal avholdes hvert år, fortrinnsvis i september eller 16 

oktober. Årsmøtet skal kalles inn av styret med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte 17 

kan kalles inn av 2/3 av styret eller 1/3 av medlemsmassen med minst en ukes varsel og 18 

behandler kun de saker omtalt i innkallingen.  19 

  20 

Dagsorden for årsmøtet skal inneholde:  21 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  22 

2. Valg av møteleder og referent  23 

3. Årsberetning, regnskap og eventuelt revisjonsberetning  24 

4. Budsjett  25 

5. Innkomne forslag  26 

6. Vedtekter  27 

7. Økonomireglement 28 

8. Politisk debatt og resolusjoner  29 

9. Valg av:  30 

a. Leder  31 

b. Nestleder 32 

c. 1 til 4 styremedlemmer  33 

10. Eventuelt  34 

  35 

Forslag og resolusjoner til behandling må være levert tre dager før møtet. Dette kravet kan 36 

dispenseres med 2/3 flertall av Årsmøtet.   37 

  38 
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§ 5 Valgprosedyrer ved personvalg 39 

Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres dersom minst én person krever det. 40 

 41 

Ved personvalg der kun en skal velges, velges personen som har mottatt mer enn halvparten 42 

av de avgitte stemmene. 43 

 44 

Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. 45 

 46 

Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flertall foretas omvalg. 47 

 48 

Ved valg med mer enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver 49 

valgomgang, inntil én kandidat oppnår mer enn halvparten av stemmene. 50 

 51 

Ved stemmelikhet mellom to kandidater stemmes det på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet 52 

avgjøres valget ved loddtrekning. Loddtrekning benyttes også dersom to eller flere kandidater 53 

oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang. 54 

 55 

§ 6 Styret  56 

Styret skal lede det daglige arbeidet i lokallaget, holde kontakt med NLSFs sentralledd, 57 

innstille til årsmøtet og ha det daglige økonomiske ansvaret i henhold til rammene som 58 

settes av økonomireglementet. 59 

  60 

Styret konstituerer seg selv. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  61 

Styret utpeker sine eventuelle representanter i Venstres organer, med mindre disse ble valgt 62 

av Årsmøtet. 63 

 64 

§ 6 Avstemningsregler i ordinære saker 65 

Vedtak i ordinære saker fattes ved simpelt flertall, såfremt ikke annet fremgår av vedtektene. 66 

 67 

Avstemninger i ordinære saker foregår ved håndsopprekning, såfremt ikke annet fremgår av 68 

vedtektene. 69 

 70 

Vedtak er kun gyldige dersom aktive stemmer utgjør mer enn halvparten av de avgitte 71 

stemmene. Dersom avholdende stemmer utgjør mer enn halvparten av stemmene, skal det 72 

stemmes på nytt fram til et gyldig vedtak fattes. 73 

 74 

§ 7 Arbeidsutvalget 75 

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder, og har ansvar for den daglige driften av 76 

[STUDIESTED] Liberale Studentforening (XXLS), kommunikasjon mellom XXLS og andre 77 

organisasjoner, samt innkalling og sakspapirer til styremøtene. Arbeidsutvalget kan bare 78 

avgjøre mindre saker av organisatorisk og økonomisk art, med mindre det er gitt annen 79 

fullmakt av Styret. 80 
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 81 

§ 8 Vedtektsendringer 82 

Vedtektsendringer besluttes av Årsmøtet etter innstilling fra Styret. For gyldig beslutning 83 

kreves 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til Styret senest tre uker 84 

før årsmøtet. 85 

 86 

Dette kravet kan dispenseres med 2/3 flertall av Årsmøtet.   87 

 88 

§ 9 Oppløsning  89 

Laget kan oppløses dersom det vedtas med 2/3 flertall av to påfølgende årsmøter, hvorav det 90 

siste må være et ekstraordinært årsmøte med oppløsning som eneste sak på dagsorden. Det 91 

må være minst en måneds mellomrom mellom de to møtene. Ved oppløsning tilfaller 92 

eventuelle økonomiske midler NLSF sentralt, som forvalter disse midlene selv.  93 
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§ 1 Navn  1 

Lagets offisielle navn er [Fylke] Liberale Studentforening. Laget kan benytte navnet [Fylke] Liberale 2 

Studenter. Organisasjonens navn oversettes til Liberal Students of [Fylke]. 3 

§ 2 Formål  4 

Laget skal samle liberale studenter og andre med interesse for høyere utdanningspolitikk og liberal 5 

ideologi, med det formål å spre kunnskap om og forståelse for den liberale ideologi, samt være en 6 

liberal innflytelse i det regionale Venstrelaget, ved fylkets utdanningsinstitusjoner, og i samfunnet for 7 

øvrig  8 

§ 3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet  9 

Medlem i fylkeslaget er alle som er medlem i Norges Liberale Studentforbund (NLSF) og som har 10 

tilknytning til et studiested i fylket eller det øvrige samfunnet i fylket. Alle ordinære medlemmer som 11 

har betalt medlemskontingent for det inneværende kalenderåret har medlemsrettigheter i fylkeslaget.  12 

§ 4 Årsmøtet  13 

Årsmøtet er lagets øverste myndighet, og skal avholdes hvert år, fortrinnsvis i oktober. Årsmøtet skal 14 

kalles inn av styret med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn av 2/3 av styret 15 

eller 1/3 av medlemsmassen med minst en ukes varsel og behandler kun de saker omtalt i 16 

innkallingen.  17 

  18 

Dagsorden for årsmøtet skal inneholde:  19 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  20 

2. Valg av møteleder og referent  21 

3. Årsberetning, regnskap og eventuelt revisjonsberetning  22 

4. Budsjett  23 

5. Innkomne forslag  24 

6. Vedtekter  25 

7. Økonomireglement 26 

8. Politisk debatt og resolusjoner  27 

9. Valg av:  28 

a. Leder  29 

b. Nestleder 30 

c. 1 til 4 styremedlemmer  31 

10. Eventuelt  32 

  33 

Forslag og resolusjoner til behandling må være levert tre dager før møtet. Dette kravet kan 34 

dispenseres med 2/3 flertall av Årsmøtet.   35 

  36 

§ 5 Valgprosedyrer ved personvalg 37 

Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres dersom minst én person krever det. 38 

 39 
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Ved personvalg der kun en skal velges, velges personen som har mottatt mer enn halvparten av de 40 

avgitte stemmene. 41 

 42 

Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. 43 

 44 

Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flertall foretas omvalg. 45 

 46 

Ved valg med mer enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, 47 

inntil én kandidat oppnår mer enn halvparten av stemmene. 48 

 49 

Ved stemmelikhet mellom to kandidater stemmes det på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres 50 

valget ved loddtrekning. Loddtrekning benyttes også dersom to eller flere kandidater oppnår det 51 

samme antall færreste stemmer i samme valgomgang. 52 

 53 

§ 6 Styret  54 

Styret skal lede det daglige arbeidet i fylkeslaget, holde kontakt med NLSFs sentralledd, innstille til 55 

årsmøtet og ha det daglige økonomiske ansvaret i henhold til rammene som settes av 56 

økonomireglementet. 57 

 58 

Styret velger delegatene til landsmøtet i NLSF, med mindre disse ble valgt ved Årsmøtet. 59 

 60 

Styret utpeker sine eventuelle representanter i Venstres organer, med mindre disse ble valgt av 61 

Årsmøtet. 62 

  63 

Styret konstituerer seg selv. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  64 

 65 

§ 6 Avstemningsregler i ordinære saker  66 

Vedtak i ordinære saker fattes ved simpelt flertall, såfremt ikke annet fremgår av vedtektene. 67 

 68 

Avstemninger i ordinære saker foregår ved håndsopprekning, såfremt ikke annet fremgår av 69 

vedtektene. 70 

 71 

Vedtak er kun gyldige dersom aktive stemmer utgjør mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 72 

Dersom avholdende stemmer utgjør mer enn halvparten av stemmene, skal det stemmes på nytt 73 

fram til et gyldig vedtak fattes. 74 

 75 

§ 7 Arbeidsutvalget 76 

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder, og har ansvar for den daglige driften av [FYLKE] Liberale 77 

Studentforening (XXLS), kommunikasjon mellom XXLS og andre organisasjoner, samt innkalling og 78 

sakspapirer til styremøtene. Arbeidsutvalget kan bare avgjøre mindre saker av organisatorisk og 79 

økonomisk art, med mindre det er gitt annen fullmakt av Styret. 80 

 81 
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§ 8 Vedtektsendringer 82 

Vedtektsendringer besluttes av Årsmøtet etter innstilling fra Styret. For gyldig beslutning kreves 2/3 83 

flertall. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til Styret senest tre uker før årsmøtet. 84 

 85 

Dette kravet kan dispenseres med 2/3 flertall av Årsmøtet.   86 

 87 

§ 9 Oppløsning  88 

Laget kan oppløses dersom det vedtas med 2/3 flertall av to påfølgende årsmøter, hvorav det siste 89 

må være et ekstraordinært årsmøte med oppløsning som eneste sak på dagsorden. Det må være 90 

minst en måneds mellomrom mellom de to møtene. Ved oppløsning tilfaller eventuelle økonomiske 91 

midler NLSF sentralt, som forvalter disse midlene selv.  92 

 93 
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