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• Styrets forslag til nye vedtekter. 
 

Saksopplysninger 
Forslag til endringer i vedtektene: 
 

• Ordet ’sekretariat’ og ’sekretær’ er endret til ’daglig leder’. Dette er i samsvar med de 
oppgavene som utføres, og er også den betegnelsen som benyttes av 
Brønnøysundregistrene. 
 

• Ordet ’leder’ er endret til ’styreleder’. Dette for å skille mellom daglig leder og 
styreleder. 
 

• Punkt 5 Forumets organer:  
Gjeldende vedtekter: Forumets formelle organer er landsmøte og styre. I tillegg kan 
styret opprette fagråd og sekretariat. 
 
Forslag til ny tekst: Forumets formelle organer er landsmøte og styre. Styret har 
ansvaret for å engasjere daglig leder. 
 

• Punkt 6. Landsmøtet:  
Gjeldende vedtekter: …. Styret i forumet består av syv faste medlemmer og to 
varamedlemmer.Ved hvert landsmøte er hele styret med varamedlemmer på valg. 
Valgkomitéen skal sikre kontinuitet og fornying i styret. Ved sammensetning av styret 
skal en søke å fordele medlemmene slik at en får en jevn fordeling mellom kjønn og 
geografisk tilhørighet. Landsmøtet velger styrets leder, og forøvrig konstituerer styret 
seg selv.  
Valgkomité: To medlemmer og én vara – oppnevnes av landsmøtet. 
Revisor: Én person med regnskapsforståelse – velges av landsmøtet. 
 
Forslag til ny tekst: …. Styret i forumet består av syv faste medlemmer og to 
varamedlemmer. Ved hvert landsmøte velges fire faste styremedlemmer for to 
perioder, mens resten av styret inklusiv styreleder velges for en periode. Valgkomitéen 
skal sikre kontinuitet og fornying i styret. Ved sammensetning av styret skal en søke å 
fordele medlemmene slik at en får en jevn fordeling mellom kjønn og geografisk 
tilhørighet. Landsmøtet velger styrets leder, og forøvrig konstituerer styret seg selv. 
Valgkomité:  To medlemmer og én vara – oppnevnes av landsmøtet. 
Revisor:  Revisorfirma engasjeres av styret. 
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• Forslag til at punkt 8. Fagråd utgår: Styret kan i sitt første møte etter hvert landsmøte 
oppnevne medlemmer til et fagråd. Ett av medlemmene fra fagrådet skal være fra 
styret. Fagrådet har ingen beslutningsdyktighet med mindreden er gitt gjennom styret. 
 

• Punkt 10. Informasjonskanal: Forumet skal utgi faglig informasjon, i samarbeid med 
andre om styret finner dette formålstjenlig. Styret velger selv hvilken kanal eller 
kanaler som kan være mest formålstjenlig. 
 
Forslag til ny tekst i punkt 9. Informasjonskanal (hvis punkt 8 utgår): Forumets 
hovedkanal for faglig informasjon er nettstedet www.offentligservice.no og 
elektroniske nyhetsbrev. 

 

Styrets forslag til vedtak 

Styrets forslag til nye vedtekter godkjennes. 


