
Vedtekter for Den norske demokratibevegelsen  
Sist revidert på årsmøtet 12. juni 2022 

 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Den norske demokratibevegelsen, stiftet i Oslo 24.9.2015. 

 

§ 2 Formål 

Den norske demokratibevegelsen arbeider for å vedlikeholde og styrke demokratiet i Norge 

og verden gjennom å fremme en demokratisk bevissthet hos samfunnsborgerne. 

 

§ 3 Juridisk person 

Den norske demokratiforeningen er selveiende og en frittstående juridisk person med 

upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 

 

§ 4 Medlemmer 

Ordinært medlemskap innvilges personer som støtter foreningens formålsparagraf. Som 

medlem regnes de som har fylt ut medlemsskjema digitalt eller på papir og med det gitt sin 

tilslutning til å stå i foreningens medlemsregister. Medlemskap i foreningen er gyldig fra 

registreringen i medlemsregisteret er gjennomført. 

 

Støttemedlemskap innvilges bedrifter, institusjoner og organisasjoner som støtter foreningens 

formålsparagraf, og bidrar til økonomisk drift av foreningen. 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

 

§ 6 Kontingent 

Foreningen krever ikke inn kontingent fra medlemmene, 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte mottar ikke honorar for sine verv i foreningen. 

§ 8 Årsmøtet 

Årsmøtet er Den norske demokratibevegelsens høyeste myndighet. Styret innkaller til 

årsmøtet med minst en måneds varsel direkte til medlemmene, via nettstedet 

demokratibevegelsen.no, FB-gruppen Demokratibevegelsen# og per e-post til medlemmene. 

Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og media til å 

være tilstede.  

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har 

mer enn en stemme og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.  



På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på 

sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de 

fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av 

sakslisten. 

 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 

føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene 

inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende 

avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, 

eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt. 

Alternativ 1: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av 

de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.  

Alternativ 2: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av 

de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd 

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. 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. 

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle årsmelding 

2. Behandle regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Behandle handlingsplan for neste år  

5. Fastsette kontingent 

6. Vedta budsjett 

7. Velge: 

a) Leder og nestleder/kasserer 

b) 1 eller 3 styremedlemmer 

c) 2 vararepresentanter 

d) Revisor 

 

§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 



Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 

innkallingen. 

 

§ 12 Styret 

Foreningen ledes av et styre på tre eller fem medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er samlet. Styret velges for to år, 

med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med maks to medlemmer av 

gangen, slik at kontinuitet sikres. 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Den norske demokratibevegelsens økonomi i 

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere Den norske demokratibevegelsen utad. 

5. Ta initiativ til nye prosjekter i tråd med bevegelsens formålsparagraf. 

6. Drifte foreningens nettsted demokratibevegelsen.no, samt Facebook-gruppen 

Demokratibevegelsen#. 

Styret trer sammen ved behov og holder løpende kontakt mellom møtene. 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 

flertall av de avgitte stemmene.  

Foreningen tegnes av styreleder og nestleder/kasserer. 

 

§13 Organisasjonsledd:  

Rådet har en rådgivende funksjon overfor styret og årsmøtet, og består av inntil fem 

representanter for støttemedlemmene valgt på årsmøtet. Rådet trer sammen minst to ganger 

per år. 

Den norske demokratibevegelsen kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av 

oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Den norske demokratibevegelsen styre 

godkjenner opprettelsen av lokallag/grupper. 

Lokallag/grupper under Den norske demokratibevegelsen er selvstendige enheter med egne 

vedtekter og egen uavhengig økonomi. Det er ønskelig med årlig rapport fra virksomhetene i 

lokallagene/gruppene, som vil bli gjennomgått av årsmøtet og publisert på 

demokratibevegelsens nettsted.  

 

§ 14 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt 

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning 

skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal 



forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som 

avviklingsstyre om intet valg foretas.  

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen 

arbeider for å fremme. 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.  

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette 

treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne 

forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. 

Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 

 


