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Det var ikke innkommet andre forslag enn de fra sentralstyret innen fristen 28.januar.

Forslag til vedtektsendringer:
Vedtektene er grunnsteinen i en organisasjon. De definerer de grunnleggende reglene, spesifiserer formål med
organisasjonen, organisasjonsstruktur og hvilke rettigheter og plikter medlemmer og tillitsvalgte har. Det kreves
2/3 flertall i aktiv votering for å gjennomføre vedtektsendringer, og teksten skal endres som den foreslås – med
det resultatet at også opplagte skrivefeil i forslag til vedtak ikke kan endres før neste landsmøte.
Til Landsmøtet i 2020 ble det gjort et omfattende arbeid med å revidere Senterkvinnenes vedtekter. Uansett
hvor årvåkne man er i en slik revideringsprosess, er det alltid noe som glipper. Derfor har Sentralstyret gått
gjennom vedtektene på nytt, og ser noen steder hvor teksten etter styrets mening bør forbedres. For at det skal
være mer oversiktlig, er endringsforslagene nummerert etter kapitelene de er en del av.
At det kreves 2/3 flertall i aktiv votering, betyr at 2/3 av de stemmeberettigede må stemme et punkt inn. Teksten
slik den foreligger i vedtektene fra før, er alltid det som legges til grunn (uavhengig av en eventuell innstilling).
Dersom en eller flere delegater velger å ikke stemme («er avholdne»), skal også disse telles med for å avgjøre
om 2/3 av de stemmeberettigede er for endringen. Dersom færre enn 2/3 av de som har stemmerett velger å
stemme et punkt inn, skal det ikke tas inn.
Tekst merket med grønt, er ny tekst. Dersom den er rød og overstrøket, er den foreslått tatt ut.

§ 4 EKSKLUSJON
Sentralstyret opplever at eksisterende eksklusjonsparagraf ikke er tilfredsstillende, fordi det etter
Sentralstyrets oppfatning er nødvendig å kunne ekskludere fra egen organisasjon ute n at vedkommende
samtidig må ekskluderes fra partiet.
Medlemskap i Senterkvinnene betinger medlemskap i Senterpartiet eller Senterungdommen. Man er
primærmedlem der, og sekundærmedlem hos oss. Det gjør at et medlem som ekskluderes fra
Senterkvinnene, ikke automatisk ekskluderes fra resten av Senterbevegelsen.

Forslag 4.1: Erstatt eksisterende paragraf med:
§ 4 EKSKLUSJON
A. Styrer på alle nivå kan foreslå å ekskludere medlemmer av Senterkvinnene som opptrer til åpenbar
skade for Senterkvinnene eller andre deler av Senterbevegelsen . Eksklusjonssaker skal behandles av
sentralstyret. Vedtak av sentralstyret om eksklusjon kan ankes innen 3 uker til landsstyret.
B. For å kunne ekskludere et medlem kreves det minst 2/3 flertall blant medlemmene i styret. Den som får
rettet krav om disiplinærtiltak mot seg skal kalles inn og ha tale- og forslagsrett i alle organer som behandler
saken.
C. Dersom et medlem av Senterkvinnene opptrer til åpenbar skade for Senterpartiet eller andre deler
av Senterbevegelsen, kan Senterkvinnenes sentralstyre fremme forslag om eksklusjon av medlemmer
gjennom Senterpartiet, etter de regler som partiets vedtekter fastsetter.

§ 6 FYLKESLEDDET
I våre vedtekter står det at Senterpartiet skal ha representant i våre fylkesstyrer. Det er tatt ut av
partivedtektene, så det er ingen grunn til å holde på den teksten.
Sentralstyret foreslår at studieleder bør være ein del av arbeidsutvalget også i fylkene, slik som det er i
sentralstyret. Det vil være hensiktsmessig for informasjonsflyten at studielederen også sitter der, og vil i
tillegg gjøre at man slipper dobbeltstemmesituasjoner i arbeidsutvalget.
Forslag 6.2 inneholder en redaksjonell endring i tillegg til en faktisk endring. Skulle 6.2 falle, voteres det
over den redaksjonelle endringen etterpå.
Forslag 6.1 - endring
D. FYLKESSTYRET
Fylkesstyret består av fylkesleder, nestleder, studieleder og minst to styremedlemmer og
Senterpartiets representant i Senterkvinnene sitt fylkesstyre .
Forslag 6.2 – tillegg
D. FYLKESSTYRET
Fylkesstyret kan gi fullmakt til fylkesleder, nestleder og studieleder i fellesskap til å ta avgjørelser på
vegne av organisasjonen i mellom fylkesstyremøtene.
Forslag 6.3 – endring – faller dersom 6.2 vedtas
D. FYLKESSTYRET
Fylkesstyret kan gi fullmakt til fylkesleder og nestleder i fellesskap til å ta avgjørelser på vegne av
organisasjonen i mellom fylkesstyremøtene.

§ 7 SENTRALEDDET
Sedvanen i Senterkvinnene er at Sentralstyret har innstillingsrett overfor landsmøtet. Dette foreslår vi at
vedtektsfestes. Fordi det er naturlig at det står flere steder i vedtektene, foreslår vi å votere over punkt 7.1 og
7.11 i samme votering.
Både økonomiske og teknologiske rammevilkår for organisasjonen har endret seg til det bedre for
Senterkvinnene på få år. Mens vi tidligere måtte ha møter på bestemte tidspunkt fordi de økonomiske rammene
tilsa det, og økonomien i tillegg begrenset antall møter enten de var fysiske eller per telefon, står vi nå friere.
Den friheten ønsker vi at skal gjenspeiles i vedtektene. Fordi det er naturlig at det står flere steder i vedtektene,
foreslår vi å votere over punkt 7.8 og 7.9 i samme votering.
Forslag 7.1 – tillegg – vedtas i blokk med 7.11
Under B. LANDSMØTET, mellom avsnittet som starter med «tidspunkt for landsmøtet» og opplisting av
oppgavene til landsmøtet:

Sentralstyret har innstillingsrett overfor landsmøtet.

Forslag 7.2 – tillegg
B. LANDSMØTET
1. Landsmøtet består av:
g. Generalsekretæren og fylkessekretærene i Senterpartiet og generalsekretæren i Senterungdommen
kan møte som observatører på Landsmøtet.
Forslag 7.3 – endring
B. LANDSMØTET
1. Landsmøtet består av:
Landsmøtet er vedtaksført når minst 50% av utsendingene i punkt a og b er til stede, eller minst
halvparten av alle fylkene fylkeslagene er representert.
Forslag 7.4 – endring
B. LANDSMØTET
2. Landsmøtet skal:
g. foreta følgende valg for to år:
3.studieleder. Til vervet ligger det også at vedkommende er Senterkvinnenes representant i
Studieforbundets Senterpartiets Studieforbunds styre.
Forslag 7.5 – endring
B. LANDSMØTET
2. Landsmøtet skal:
h. behandle innkomne saker. Saker til behandling må være sekretariatet i hende senest to uker før
landsmøtet. Tema for innkomne saker skal sendes utsendingene senest 10 dager før landsmøtet.
Forslag 7.6 – tillegg
B. LANDSMØTET
4. Økonomi
Senterkvinnenes sentralstyre fastsetter deltakeravgift for landsmøtet. Deltakeravgiften blir fakturert
Senterkvinnenes fylkesorganisasjon. Senterkvinnene bruker reiseutjevning på landsmøtet. Utjevningen
gjelder kun fylkesdelegatene.
Forslag 7.7 – endring
D. LANDSSTYRET
Landsstyret er Senterkvinnenes høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av, sentralstyret
og fylkeslederne. Sentralstyrets vararepresentanter er vararepresentanter for sentralstyrets delegater,
mens fylkesnestlederne er vararepresentanter for fylkeslederne. For fylkeslag med to
stortingsvalgkretser er også fylkesnestleder landsstyrerepresentant, og fylkeslag med tre
stortingsvalgkretser representeres av fylkesleder, fylkesnestleder og en representant fylkesårsmøtet selv
utnevner. Fylkesårsmøtene i fylkene med flere stortingsvalgkretser utnevner vararepresentanter i
valgrekkefølge til landsstyret. Senterkvinnenes generalsekretær har møte, tale og forslagsrett.

Forslag 7.8 – endring – voteres over i blokk med 7.9
D. LANDSSTYRET
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Landsstyret innkalles når sentralstyret, eller minst halvparten av fylkene krever det. Landsstyret skal
holde møte minst en gang hvert halvår. Møtene kan avholdes digitalt. to ganger i året (fortrinnsvis i juni
og november). Landsstyremøtene kan avholdes som telefonmøte.
Landsstyremøtet skal:
f. velge valgkomite for kommende landsmøte. Valget gjennomføres på våren i juni året før landsmøtet.
Forslag 7.9 – endring – vedtas dersom 7.8 vedtas. Faller dersom 7.8 faller.
D. LANDSSTYRET
Landsstyremøtet skal:
f. velge valgkomite for kommende landsmøte. Valget gjennomføres på våren i juni året før landsmøtet.

Forslag 7.10 – tillegg
D. LANDSSTYRET
Landsstyremøtet skal:
f. velge valgkomite for kommende landsmøte, etter innstilling fra Sentralstyret. Valget gjennomføres …
Forslag 7.11 – tillegg - vedtas dersom 7.1 vedtas. Faller dersom 7.1 faller.
E. SENTRALSTYRET
Sentralstyrets oppgaver er å:
m. innstille til landsmøtet

