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1 NAVN
Partiets navn er – Norgespartiet. Forkortelse av partinavnet er NP.

2a FORMÅL
Norgespartiet har som målsetting å gi landet et Direkte Folkestyre gjennom
Direktedemokrati, hvor viktige saker skal avgjøres gjennom juridisk bindende
folkeavstemninger.
Direkte Folkestyre skal etableres ved en grunnlovsendring, der "Den Lovgivende Makt"
overføres fra Stortinget til folket. Det skjer ved en endring av Grunnlovens §49 med følgende
forslag til ordlyd «Folket utøver Den Lovgivende Makt direkte, ved Direktedemokrati, Direkte
Folkestyre og Juridisk Bindende Folkeavstemninger.»
Gjennom denne grunnlovsendring vil Norge bli konstituert som et Direktedemokrati. Folket
blir konstituert som Den Lovgivende Makt og Juridisk bindende folkeavstemninger bli
konstituert som folkets styringsverktøy.
Det innebærer at Stortingets nåværende funksjon opphører - blir nedlagt - og "Folketinget"
opprettet.
Juridisk Bindende Folkeavstemninger - gjennomføres med simpelt flertall i folket.
Endring av Norges Grunnlov skal skje i tråd med denne vår grunnlovs ånd og prinsipper, og
etter grunnlovens §121 med 2/3 flertall i folket i en juridisk bindende folkeavstemning.
Viktige saker kan f.eks. være; om landet skal underlegges Fremmed Herredømme som vil
være resultatet av et såkalt EU-«medlemskap». Her skal Direktedemokratiet styre
beslutningen. Det betyr at det må være 2/3 flertall i folket for å kunne vedta en slik avgjørelse.
Norgespartiet vil gjennom bindende folkeavstemninger – som er direktedemokratiets
styringsverktøy - bidra til engasjement, og direkte forme og sikre nasjonens utvikling og
fremtid.
Norgespartiet er et politisk pionerkonsept i forståelse og utvikling av et samfunn styrt av
folket og for folket, der Direkte Folkestyre gjennom Direktedemokrati og Juridisk Bindende
Folkeavstemninger styrer beslutningene.
Norgespartiet foreslår at 3 til 5 % av de stemmeberettigede kan forlange folkeavstemning i
en sak.
Folket selv kan i ettertid endre dette.
2b Norgespartiet i det politiske landskap
Norgespartiet har definert seg utenfor det tradisjonelle politiske landskap, hvor Venstre/Høyre
aksen alltid har vært den definerte politiske arenaen for all partipolitisk virksomhet.
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Norgespartiet er derfor ikke en del
av denne såkalte «Venstre/Høyre aksen», fordi vår politikk ikke baserer seg på tradisjonelle
partipolitiske ideologier og ismer.
Dette ligger klart uttalt i vår politikk med overordnet målsetting om innføring og etablering av
Direktedemokrati med Direkte Folkestyre i Norge. Denne prosessen innebærer overføring av
«Den Lovgivende Makt» fra Stortinget til folket, som igjen gir som resultat at Stortinget ikke
lenger har funksjon som den lovgivende arena. Folket vil da ha overtatt funksjonen som
nasjonens lovgivende forsamling.
Og folkets styringsverktøy som den lovgivende forsamling vil være BINDENDE
Folkeavstemninger. De politiske partier vil som resultat av Direkte Folkestyre ikke lenger
besitte den politiske makten i Norge. Med andre ord er alle partier ved det tidspunkt fratatt all
politisk makt, inklusive Norgespartiet. Norgespartiet vil kun være et verktøy/mellomledd i
prosessen fem mot et Norge styrt direkte av folket gjennom Direktedemokrati.

2c NORGESPARTIET OG FOLKEOPPLYSNING
Folkeopplysning er en viktig del av partiets formål, der partiet skal trekke frem saker til
informasjon og debatt.
Dette er en særdeles viktig del av partiets politikk. Fordi vi på den måten skal bidra til å øke
folkets bevissthet rundt så mange saker som mulig som kan bli gjenstand for fremtidig
bindende folkeavstemning. Samtidig bidrar dette til at vi kan registrere folkets mening utenfor
medienes og pressens menings-dannende virksomhet. Og det er viktig for å kunne være med
og levere argumenter som ellers ikke vil bli fremført.

3 MEDLEMSKAP, STEMMERETT OG VALGBARHET
Partiet er åpent for alle som aksepterer partiets formål i henhold til - 2a, 2b og 2c - og som vil
arbeide etter partiets program, vedtekter og i tillegg for tillitsvalgte etter
tillitsmannsreglementet. Som ikke er individuelt medlem av annet parti, eller konkurrerende
politisk organisasjon, og som i prinsipp vil arbeide etter partiets programmer og vedtekter.
Stemmerett i partisaker har de som har vært registrert som medlem de 3- tre siste månedene,
har betalt forfalt kontingent, er fylt 17 år og er norsk statsborger. Herunder inngår også møte-,
tale- og forslagsrett.
For å ha stemmerett og være valgbar på årsmøter i lokallag må slik betaling være registrert i
partiet sentralt senest 31. august. (Dette gjelder ordinære og ekstraordinære årsmøter i det
samme år). De som skylder kontingent for ett eller flere foregående år, og kun betaler for
inneværende år er å betrakte som nyinnmeldt.
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Valgbar til tillitsverv i partiet er alle som oppfyller kravene til medlemskap og stemmerett.
Dersom en fylkesformann innvelges i Sentralstyret, skal vedkommende straks fratre sitt verv
som fylkesformann. Imidlertid kan ikke ansatte i partiet velges til tillitsverv på det
organisasjonsnivå de er ansatt eller høyere.
Medlemmer derimot som er medlem i et hemmelig selskap/losje kan ikke ha tillitsverv i
Norgespartiet. Dersom det oppdages at et slikt medlem likevel har latt seg velge til tillitsverv,
uten å opplyse om sin tilhørighet i et sådant hemmelig selskap/losje, vil vedkommende bli
ekskludert fra partiet.
Ved oppretting av nye lokallag og gjenoppretting av midlertidig nedlagte lokallag kan
Arbeidsutvalget i Sentralstyret gi dispensasjon fra kravet om valgbarhet til tillitsverv i
Norgespartiet.
Lokallagene kan etter søknad til lokallagsstyret ta opp som direkte medlemmer enkeltpersoner
også i andre kommuner. Ingen kan være medlem i mer enn ett lag, eller ha medlemsrettigheter
på mer enn ett ordinært årsmøte i løpet av ett år. Medlemmer som innehar folkevalgte verv i
en kommune kan ikke melde seg inn i et annet lokallag i løpet av valgperioden, med mindre
de samtidig melder flytting til folkeregisteret. Fylkeslagene kan oppta som direkte
medlemmer enkeltpersoner som bor i kommuner i fylket hvor lokallag ikke er etablert.
Medlemmer som gjennom sin utmeldelse søker å skade partiet kan ikke bli medlem igjen.
Medlemmer som gjennom offentlig handling søker å skade partiet, partiets tillitsfolk eller
folkevalgtes omdømme har «egenhendig ved handling» meldt seg ut av partiet. Et slikt
medlem kan ikke bli medlem igjen før fylkesstyret, etter uttalelsene fra lokallagets styre med
2/3 flertall har godkjent søknad om innmeldelse. Vedtaket i Fylkesstyret kan innen 14 dager
ankes inn for Sentralstyret til behandling og vedtak. Slik anke kan fremmes av fylkesstyrets
mindretall, lokallagets styre eller av søkeren.

4 NORGESPARTIETS ORGANISASJON
Norgespartiet er en organisasjon, med følgende organisasjonsledd.
1. Hovedorganisasjonen (Norgespartiet)
2. Fylkeslag (Fylkets navn + Norgespartiet) F. eks. Finnmark Norgesparti.
3. Lokallag. (Geografisk betegnelse + Norgesparti) F. eks. Hammerfest Norgesparti.
4. Kretslag/bydelslag
Organisasjonsleddene ovenfor er å anse som selvstendige rettssubjekter og økonomiske
enheter, der styret i hvert tilfelle hefter for økonomiske disposisjoner og inngått avtaleforhold.
Norgespartiets organisasjon består av Hovedorganisasjonen med Landsmøtet som høyeste
organ, deretter Landsstyret, og i det mer daglige Sentralstyret og Arbeidsutvalget. Som
underavdelinger til Hovedorganisasjonen, er det fylkeslag og kommunelag med oppgave å stå
for partiets organisering i fylker og kommuner, jfr. 9 og 11.
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Norgespartiets overordnede organisasjonsledd, kan sende observatører med tale- og
forslagsrett til årsmøter og styremøter i underliggende organisasjonsledd.
Generelt skal innkalling og protokoll for styremøter i Norgespartiet sendes medlemmer,
varamedlemmer og faste observatører. Videre skal kopi sendes overordnet organ (henholdsvis
fylkesparti og hovedorganisasjon).
I Norgespartiets styrer, grupper og komiteer skal i tillegg til ovennevnte alle som har
møterett kunne be om
å få tilsendt innkalling og protokoll.
Norgespartiets Landsmøte, landsstyremøte, fylkesårsmøte, fylkesrådsmøte og
lokallagsårsmøte har egne
deltakeroversikter som viser hvem som skal innkalles (se vedtektenes omtale av aktuelt møte).
Protokoll fra Landsmøte sendes fylkeslagene.
Protokoll fra Fylkesårsmøte sendes lokallagene med kopi til hovedorganisasjonen.
Protokoll fra lokallagsårsmøter skal være tilgjengelig for medlemmer og kopi sendes til
fylkespartiet.

5 a LANDSMØTET
Landsmøtet er partiets øverste myndighet. Ordinært landsmøte skal avholdes innen 1. juni
hvert år og sammenkalles av sentralstyret med minst seks ukers varsel. Forslag til
vedtektsendring må sendes Sentralstyret innen 4 uker før landsmøte avholdes.
Senest to uker før Landsmøtet avholdes, sendes følgende saksdokumenter til alle Landsmøtets
møteberettigede:
• Innberetning

fra revisjonskomiteen
innstilling

• Valgkomiteens

Ekstraordinært landsmøte kan kalles sammen med minst tre ukers varsel og behandler da kun
de saker som er nevnt i innkallingen. Berettiget til å kreve ekstraordinært landsmøte innkalt
er: Landsstyret, Sentralstyret med 2/3 flertall eller minst syv fylkes-styrer. (I tillegg kan
Stortingsgruppen med minst 2/3 flertall kreve et slikt møte innkalt.)

5 b Delegerte til Landsmøte er:
1. Landsstyret
2. De av partiets stortingsrepresentanter som ikke møter fra lands- eller Sentralstyret
3. Partiets regjeringsmedlemmer som ikke møter fra lands- eller Sentralstyret
4. Fra hvert fylkeslag så mange delegerte som tilsvarer det grunnlovsbestemte antall
stortingsrepresentanter for vedkommende fylke.
Side 5 av 19

Norgespartiet
For Direktedemokrati og Direkte Folkestyre

Dersom partiet ved sist avholdte valg ikke har oppnådd 8 % av stemmene eller mer i
vedkommende fylke, reduseres antall delegerte etter følgende skala:
10 % ved stemmetall 7 - 7,99 %
20 % ved stemmetall 6 - 6,99 %
30 % ved stemmetall 5 - 5,99 %
40 % ved stemmetall 4 - 4,99 %
50 % ved stemmetall 3 - 3,99 %
60 % ved stemmetall 0 - 2,99 %

Ved utregning settes antallet delegerte til det nærmeste hele tall som fremkommer.
Fylkeslagene kan sende inntil tre observatører hver. Sentralstyret og Stortingsgruppens
sekretariat kan sende en observatør hver. Observatører har tale og forslagsrett, men ikke
stemmerett. Sentralstyret vedtar eventuell utgiftsdekning for så vel delegater som
observatører, og meddeler dette til fylkeslagene sammen med innkallingen. Sentralstyret kan
invitere offisielle gjester med talerett.

5 c Saksliste for landsmøte skal inneholde:
1. Innstilling fra fullmaktskomiteen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møtets funksjonærer (dirigenter, referenter, tellekorps, redaksjonskomite og
eventuelle andre komiteer).
4. Behandling av Sentralstyrets årsberetning.
5. Behandling av Stortingsgruppens årsberetning
6. Innberetning fra revisjonskomiteen.
7. Behandling av de forslag som er kommet Landsstyret i hende minst fire uker før - …Landsmøtet. (Forvedtektsendring se 16)
8. Drøftelse av og vedtak om strategi for partiorganisasjonen, herunder også aktuelle politiske
…spørsmål.
9. Behandling av og vedtak om partiets program.
10. Valg:
10.1. Partiets leder –, For å sikre at partiet ikke «kuppes» skal partiets leder ikke være på
valg før landsmøte i 2018.
10.2. Partiets første nestleder
10.3. Partiets annen nestleder
10.4. Seks øvrige medlemmer av partiets Sentralstyre
10.5. Fire varamedlemmer i rekkefølge til partiets Sentralstyre
10.6. Statsautorisert eller registrert revisor.
10.7. Revisjonskomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem.
10.8. Valgkomité for innstilling til valgene på neste landsmøte.
11. Avslutning av Landsmøtet.
Side 6 av19

Norgespartiet
For Direktedemokrati og Direkte Folkestyre

Valgene under pkt. 10.1, 10.2, 10.3 og 10.4 gjøres for to år av gangen. Formannen og tre
styremedlemmer velges i mellomvalgår. De øvrige i valgårene.
Landsmøtet er beslutningsdyktige når det er lovlig innkalt og innstilling fra
fullmaktskomiteen er godkjent.
For avvikling av dagsorden kan Landsstyret oppstille tidsrammer for behandling av
enkeltsakene. Landsmøtet kan imidlertid endre de oppstilte rammer ved særskilt beslutning.
Dirigenten avgjør om begrenset taletid skal benyttes og når strek skal settes.

6 a LANDSSTYRET
Landsstyret er partiets nest øverste myndighet.
Sentralstyret innkaller etter vedtak i sentralstyret, til ordinært Landsstyremøte to ganger i året.
Videre innkalles Landsstyret når enten Sentralstyret, (Stortingsgruppen) eller fylkesstyrene i
minst syv fylker krever dette med mer enn halvparten av stemmene i hvert fylkesstyre.

6 b Landsstyret består av:
1. Fylkesformenn eller nestformenn i rangordning, deretter en representant valgt av og blant
fylkesstyrets medlemmer i samtlige fylker.
2. Sentralstyret
3. (Inntil fem representanter fra Stortingsgruppen.)
4. (Ved regjeringsdeltakelse, en representant fra regjeringskollegiet.)
Sentralstyret kan innby andre som observatører eller for å redegjøre i særskilte saker.
Landsstyret er beslutningsdyktig når flere enn ½ av de delegerte er tilstede.
Møte- og reiseutgifter for deltagere etter punkt 2 dekkes av landspartiet, punkt 3 og 4 av
stortingsgruppen. Landsstyrets forhandlinger ledes av valgt møtedirigent.

6 c Landsstyret skal:
1. Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av andre organer i partiet.
2. Behandle og vedta langsiktig strategi for partiorganisasjonen og stortingsgruppen.
3. Vedta landsdekkende forskrifter for nominasjonsprosesser.
4. Behandle politiske spørsmål og avgi innstillinger til (Stortingsgruppen) og landsmøter.
5. Velge fem representanter som medlemmer av partiets stortingsgruppe.
6. Nedsette nødvendige utvalg og komiteer.
7. Ta stilling til organisasjonsmessige og politiske saker.
8. Behandle rapporter fra underliggende organer om virksomheten i partiet.
9. Behandle og vedta partiets budsjett.
10. Behandle og godkjenne partiets regnskap med revisjonsberetning.
11. Vedta ordning for medlemskontingent, herunder fastsette minimumskontingent.
12. Avgjøre utgiftsdekning for fylkesformennenes deltagelse i Landsstyrets møter kommende år.
13. Behandle vedtak i organisasjonen når disse anses for å være meget skadelige eller kan
komme til å bli meget skadelige for partiet.
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7 SENTRALSTYRET
7a Sentralstyret skal ha følgende sammensetning:
• Leder
• Første nestleder
• Annen nestleder
• Seks øvrige styremedlemmer
• (Parlamentarisk leder eller dennes stedfortreder.) (Rangordning deretter representant valgt
av og blant Stortingsgruppens medlemmer)
• Fire varamedlemmer
Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst syv, hvorav minst fem av de faste medlemmene
inklusive
lederen eller en av nestlederne, møter. Møtet ledes av lederen, eller i hans fravær av en av
nestlederne etter
valgt rekkefølge. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. Sentralstyret innkalles
ordinært med
minst to ukers varsel av lederen (eller sekretariatet på hans vegne.)
7b Sentralstyret skal:
Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av andre organer i partiet.
• Forberede innkalling og dagsorden for Landsmøtet.
Forberede saker til Landsstyret. (Sørge for konstituering av nyvalgt Stortingsgruppe og
godkjenne reglement for Stortingsgruppen.)
• Behandle og vedta kortsiktig strategi for partiorganisasjonen (og Stortingsgruppen.)
 Ha avgjørende myndighet ved fortolkning av partiprogrammet (etter anke fra et 1/3
mindretall i Stortingsgruppen.)
• Nedsette nødvendige utvalg og komiteer.
• Tilrettelegge og på se at valgforberedelsene blir gjennomført innen de tidsfrister vedtektene,
landsstyrevedtatte forskrifter og de offentlige myndigheter setter.
• Nedsette arbeidsutvalg av og blant Sentralstyrets medlemmer.
• Velge fullmaktskomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem, i god tid før
Landsmøtet.
• Utføre sin virksomhet innenfor de budsjettrammer som er vedtatt av Landsstyret.
• Uttale seg om Stortingsgruppens budsjett og behandle Stortingsgruppens regnskap med
revisjonsberetning.
• Gripe inn i konflikter når disse må anses for å være meget skadelige eller kan komme til å
bli meget skadelige for partiet.
Over sentralstyrets beslutninger med begrunnelser/vurderinger føres protokoll hvorav det
sendes kopi til alle med møterett i Landsstyret.
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8 ARBEIDSUTVALGET
Norgespartiets sentralstyre oppretter et arbeidsutvalg (AU).
Styret bestemmer selv hvor mange som skal sitte i AU.
Det forutsettes at formannen eller en av nestformennene skal sitte i AU og lede møtene der.
AU innkalles etter behov. Over AUs beslutninger skal det føres protokoll som sendes til
samtligemedlemmer av Sentralstyret samt varamedlemmer.
AU opptrer på Sentralstyrets vegne og er ansvarlig overfor dette.
AU forvalter fylkes- og lokallagenes rett til å benytte det beskyttede navn «Norgespartiet»
eller direkte avledede former. AU har derfor også rett til å trekke tilbake denne retten, etter
uttalelse fra det respektive fylkeslag. Arbeidsutvalget kan godkjenne bruk av partiets navn i
foreninger opprettet blant nordmenn bosatt utenfor Norge eller på installasjoner på norsk
sokkel. AU fastsetter i slike tilfeller også hvilken tilknytningsform slike foreninger skal ha til
Norgespartiets øvrige organisasjon. AU kan og trekke denne retten tilbake.

9 FYLKESLAGET
9a
Fylkeslaget består av alle lokallagene i fylket, samt eventuelle direkte medlemmer der
lokallag ikke er etablert.

9b
Fylkeslagets organer er.
• Årsmøtet
• Nominasjonsmøtet
• Fylkesstyret
• Rådsmøtet

9c
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år og helst innen utgangen av mars. Kopi av
innkallingen sendes
Hovedorganisasjonen. Årsmøtet innkalles av fylkesstyret med minst tre ukers varsel.
Ekstraordinært møte for angitt sak sammenkalles når fylkesstyret, 1/3 av lokallagsstyrene
eller Sentralstyret krever det. Innkallelsen skjer med minst to ukers varsel.

9d Delegater til årsmøtet er:
• Fylkesstyrets medlemmer (Jfr. punkt F)
• (De av partiets fylkestingsmedlemmer som ikke møter for fylkesstyret.)
• (Partiets medlemmer av fylkesrådet i fylker med parlamentarisk styreform.)
• (Partiets stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fra fylket.)
• En delegat fra hvert lokallag.
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Delegater som kan sendes i tillegg baseres på oppnådd stemmetall i kommunen ved sist
avholdte valg og fordeles på følgende måte:
En delegat for hver påbegynt 350 stemme.
-begrenset oppad til tolv delegater.
I tillegg til dette igjen, gis det muligheter til å oppnå bonusdelegater, etter følgende stige:
En bonusdelegat for valgresultat 10,00% - 14,99%
To bonusdelegater for valgresultat over 20%
Slik at hvert lokallag kan oppnå totalt femten tilleggs-delegater.
Delegater og varadelegater skal være valgt på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte i
lokallaget. slikt årsmøte skal være avholdt innen utgangen av året før, ellers tapes
representasjonsretten.
Dersom antall delegater under punkt 1 – 4 utgjør mer enn 1/3 av det samlede antall delegater,
økes delegatantallet i punkt 5, linje 1, slik at lokallagene sikres minst 2/3 av delegatantallet.
Dette punkt kan ikke gjøres gjeldende ved forfall fra lovlig innkalte delegater.
Sentralstyrets medlemmer, (eventuelt representert ved partisekretariatet,) har møte-, tale- og
forslagsrett. Fylkesstyret kan tillate inntil to observatører fra hvert lokallag. Styret kan
likeledes beslutte utgiftsdekning på samme prinsipielle grunnlag som gjelder for Landsmøtet.
Vedtak om slik utgiftsdekning er bindende for alle som skal delta på årsmøtet. Fylkesstyret
kan invitere gjester med talerett.

9e Årsmøtet skal:
• Godkjenne innkallingen, delegatenes fullmakter i.h.t. protokoller fra
lokallagsårsmøter/medlemslister
og dagsorden.
• Velge møtedirigent, tellekorps, møtereferenter og protokollunderskrivere.
• Behandle fylkesstyrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning.
• Behandle og vedta fylkeslagets budsjett.
• (Behandle fylkestingsgruppens årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og budsjett.)
• Behandle og evt. vedta innkomne forslag som må være styret i hende minst to uker før
årsmøtet.
• Trekke opp hovedretningslinjer for fylkeslagets og fylkestingsgruppens virksomhet, drøfte
aktuelle
politiske spørsmål og drøfte saker som skal fremmes for landspartiet.
• Behandle hovedprinsippene og vedta videre behandling av fylkeslagets program ved
fylkestingsvalg.
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9f VALG:
• Fylkesstyrets leder
• Fylkesstyret politiske nestleder
• Fylkesstyrets organisatoriske nestleder
• Fylkesstyrets kasserer
• Fylkesstyrets sekretær
• Fylkesstyrets studieleder
• Fylkesstyrets ett, tre, eller fem øvrige medlemmer
• Inntil fire varamedlemmer i rekkefølge
• Registrert eller statsautorisert revisor
• Delegater, varadelegater og eventuelt observatører, alle i nummerrekkefølge til partiets
landsmøte.
• Valkomite med tre til fem medlemmer og ett til tre varamedlemmer i rekkefølge.
• Programkomite (velges i mellomvalgår) med fire til åtte medlemmer og to til fire
varamedlemmer,med tillegg av ett medlem valgt av og blant fylkestingsgruppen.
• Nominasjonskomite (velges i mellomvalgår) med fem til ni medlemmer og tre til fem
varamedlemmer.
*Avslutte årsmøtet.
Valgene gjøres for ett år av gangen.
Til vervene som kasserer, sekretær og studieleder kan hvis ønskelig velges andre personer
blant styrets faste medlemmer.
Summen av fylkesstyrets faste medlemmer, inkludert gruppeleder i fylkestinget, bør utgjøre et
oddetall. Valgene under pkt. a – g kan foretas for to år av gangen. I så fall skal formann og
styremedlemmer velges i mellom-valgår, og nestledere, sekretær, kasserer og studieleder i
valgår.

9 g Fylkesstyret skal ha følgende sammensetning:
• De

årsmøtevalgte medlemmer av styret
• Gruppeleder i Fylkestingsgruppen eller dennes stedfortreder. (Rangordning, deretter
representant
valg av og blant gruppens medlemmer.)
• Inntil fire varamedlemmer.
Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene hvorav
formannen eller en av
nestformennene møter. Innkalling til og dagsorden for fylkesstyre-møter skal sendes alle
styremedlemmer,
styrets varamedlemmer, (Stortingsrepresentanter fra fylket) og Hovedorganisasjonen.
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9h
Fylkesstyret skal:
• Lede

det løpende arbeidet i fylkeslaget og holde lokallagene samt Sentralstyret orientert om
fylkeslagets virksomhet.
• Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av andre organer i partiet.
• Vedta innstillingen til partiets arbeidsutvalg om «godkjenning av bruk av partiets navn» ved
stiftelse
av nye lokallag i fylket.
• Beramme, forberede og sende ut skriftlig innkalling og forslag til dagsorden for årsmøter og
nominasjonsmøter.
• Sørge for konstituering av fylkestingsgruppen. inntil slik konstituering har funnet sted har
formannen i fylkeslaget (eller dennes stedfortreder) og toppkandidaten på listen, etter vedtak i
styret,
rett til sammen å foreta sonderinger med andre partier. slike sonderinger er imidlertid ikke
bindende
da gruppen skal vedta/godkjenne alle samarbeidsavtaler.
• holde løpende kontakt med og bistå partiets representanter i fylkestinget, samt avgjøre
fortolkningsspørsmål i forhold til partiprogrammet ved anke fra 1/3 mindretall i
fylkestingsgruppen.
• Nedsette nødvendige utvalg og komiteer.
• Tilrettelegge og påse at valgforberedelsene blir gjennomført innen de tidsfrister vedtektene,
landsstyrevedtatte forskrifter og de offentlige myndigheter setter.
Nedsette arbeidsutvalg av og blant fylkesstyrets medlemmer, bestående av tre til fem
medlemmer med ett til tre varamedlemmer. Protokoller fra arbeidsutvalgets møter sendes
samtlige fylkesstyremedlemmer.
• Velge fullmaktskomite bestående av tre medlemmer og ett varamedlem , i god tid før
årsmøtet.
• Utføre sin virksomhet innenfor de budsjettrammer som er vedtatt av fylkesårsmøtet.
• godkjenne reglement for fylkestingsgruppen.
• 13 minst en gang pr. år innkalle alle lokallagsformenn og gruppeledere eller deres
stedfortredere
(rangordning) til fylkesrådsmøte. fylkesstyret, fylkestingsgruppen og fylkets
stortingsrepresentanter
innkalles som observatører med tale- og forslagsrett. Fylkesstyret kan også invitere andre med
taleog forslagsrett til rådsmøter. Fylkesstyret forbereder saker til rådsmøtet. medlemmer av
fylkesstyret,
fylkestingsgruppen og Stortingsgruppen og Stortingsrepresentanter kan ikke velges som
delegater fra
sitt lokallag. Rådsmøtets beslutning er rådgivende for fylkesstyret og fylkestingsgruppen.
• Innkalle til ordinært årsmøte i alle lokallag som ikke selv har til hensikt å avholde slikt innen
utgangen av november måned, jfr 11 C
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10 NOMINASJON AV KANDIDATER TIL FYLKESTING- OG STORTINGSVALG
• Nominasjonskomiteen skal gi innstilling til nominasjonsmøte i h.t. de landsstyrevedtatte
bestemmelser og tidsfrister for nominasjonsprosessen.
• Fylkesstyret avgjør senest 1. september om nominasjonsmøtet skal avholdes med
representasjon i henhold til vedtektenes 9 D eller hvis økonomiske forhold tilsier det,
representasjon i.h.t. valglovens 20.
• Med minst 3 ukers varsel innkaller fylkesstyret til nominasjonsmøte hvor valglisten for
fylkeslaget settes opp. Møtet må avholdes innen 15. februar i valgåret.
• Nominasjonsmøtet konstitueres i tråd med 9 E pkt. 1 og 2.
• Kandidatene til valglisten skal velges i rekkefølge. For valgprosedyre på nominasjonsmøtet
– se paragraf 13 punkt B.
• Ved nominasjon til fylkestingsvalg kan nominasjonsmøtet utpeke fylkesordførerkandidat,
fylkesrådslederkandidat, gruppeleder m.v.
• Valgsamarbeid (felleslister) med andre partier eller grupperinger skal ikke finne sted.
• Fylkesstyret v/formannen er ansvarlig for at den oppstilte liste innleveres i tide.
• Nominasjonsprosessen må, i tillegg til ovennevnte bestemmelser, gjennomføres i.h.t.
offentlige forskrifter og lover.

11a LOKALLAG
De medlemmer som bor i kommunen eller regionen danner lokallaget. Lokallaget kan bestå
av medlemmer i flere kommuner, men ingen kan være medlem av mer enn ett lag.
Fylkesstyret og Sentralstyrets arbeidsutvalg skal godkjenne bruken av partiets navn ved
stiftelse av lokallag i Norgespartiet. Denne retten kan tilsvarende i spesielt grove tilfeller
trekkes tilbake av Sentralstyretsarbeidsutvalg.

11b Lokallagets organer:
• Årsmøtet
• Nominasjonsmøte
• Lokallagsstyret
• Kretsstyrer/bydelslagsstyrer
11c Årsmøtet
Ordinært årsmøte avholdes i perioden 15. september til 30. november hvert år. Ekstraordinært
årsmøte sammenkalles når lokallagsstyret, fylkesstyret, Sentralstyret eller 1/3 av betalende
medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er angitt i
innkallingen. Innkallingsfrist for ordinært
årsmøte og ekstraordinært årsmøte er minst to uker. når det er fremmet et vedtektsmessig
korrekt krav omekstraordinært årsmøte skal styret innkalle til dette uten ugrunnet opphold.
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11 d Årsmøtet skal:
• Godkjenne innkalling, medlemmenes stemmerett og valgbarhet i henhold til godkjent
medlemsliste
og dagsorden. Minimum 5 stemmeberettigede må være tilstede for å kunne avholde årsmøte i
etablerte lokallag.
• Velge møtedirigent, tellekorps, møtereferenter og protokollunderskrivere.
• Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning.
• Behandle og vedta lokallagets budsjett. Herunder fastsette lokallagets medlemskontingent
utover
Landsstyrets vedtatte minimumskontingent.
• Behandle kommunestyregruppens årsberetning, regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
• Behandle og eventuelt vedta innkomne forslag, som må være styret i hende minst en uke før
årsmøtet.
• Behandle hovedprinsippene og vedta videre behandling av kommunevalgprogrammet.
• trekke opp hovedretningslinjer for lokallagets og kommunestyregruppens virksomhet, drøfte
aktuelle
lokalpolitiske spørsmål og drøfte saker som skal fremmes for fylkeslaget.
11 e VALG:
• Lokallagsstyrets leder
• Lokallagstyrets nestleder
• Lokallagsstyrets kasserer
• Lokallagsstyrets sekretær
• Lokallagsstyrets null, to eller fire øvrige styremedlemmer
• Inntil tre varamedlemmer i rekkefølge
• Revisor
• Delegater, varadelegater og eventuelle observatører, alle i nummerrekkefølge, til
fylkesårsmøtet og
nominasjonsmøtet
• Valgkomite for innstilling til neste årsmøte med tre til fem medlemmer og ett til tre
varamedlemmer.
• I år med Stortingsvalg velges nominasjonskomite for neste kommunestyrevalg med tre til
fem
medlemmer og ett til tre varamedlemmer. Nominasjonskomiteen avgir rapport om fremdriften
i sitt
arbeid på siste årsmøte før kommunevalg.
• Avslutte årsmøtet
Alle valg gjelder til neste årsmøte. for valgprosedyre – se paragraf 13.
Styret bør ha et ulikt antall personer og skal bestå av minimum 5 og maksimum 11 personer,
inkludert gruppeleder når slik finnes.
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Styremedlemmer til vervene angitt i punktene a – e må alltid velges.
Dersom det er praktisk ut fra lokale forhold, kan årsmøtet velge samme person til flere av
vervene i punkt b –e. Antall øvrige styremedlemmer under punkt e må da utvides tilsvarende.
Valgene under a - e kan foretas for 2 år av gangen. I så fall skal nestleder og sekretær velges i
mellomvalgår, og leder og de øvrige styremedlemmer i valgår.
Til årsmøtet har alle medlemmer av lokallaget adgang med tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan
imidlertid vedta at nyinnmeldte og medlemmer uten stemmerett kun kan delta på årsmøtet
som observatører uten tale og forslagsrett. Som observatører på årsmøtet med tale- og
forslagsrett kan Fylkesstyret og Sentralstyret, sende representanter. Lokallagstyret kan vedta
at også gjester/foredragsholdere kan delta på årsmøtet.
11f Lokallagsstyret skal ha følgende sammensetning:
• De årsmøtevalgte medlemmer av styret.
• Partiets gruppeleder i kommunestyret eller dennes stedfortreder. (Rangordning, deretter
representant
valgt og blant gruppens medlemmer.)
• Inntil tre varamedlemmer
Har lokallaget lønnet sekretær skal denne ansettes av lokallagsstyret, men ikke gis stemmerett
i styret. Ved ansatt sekretær blir valgt sekretær styremedlem.
11g Lokallagstyret skal:
• Lede det løpende arbeid i lokallaget og holde fylkeslaget orientert om lagets virksomhet.
• Avgjøre alle saker som ikke skal avgjøres av andre organer i partiet.
• Forberede og sende ut skriftlig innkalling og forslag til dagsorden for årsmøter og
nominasjonsmøter.
• Nedsette programkomite og andre nødvendige komiteer.
• Sørge for konstituering av kommunestyregruppen. Inntil slik konstituering har funnet sted
har formannen i lokallaget (eller dennes stedfortreder) og toppkandidaten på listen, etter
vedtak i styret, rett til sammen å foreta sonderinger med andre partier. Slike sonderinger er
imidlertid ikke bindende da gruppen skal vedta/godkjenne alle samarbeidsavtaler.
• Holde løpende kontakt med og bistå lagets representanter i kommunestyret
(bydelsutvalgene), samt ha avgjørende myndighet ved fortolkninger av partiprogrammet etter
anke fra 1/3 mindretall i kommunestyregruppen.
• Tilrettelegge og påse at valgforberedelsene blir gjennomført innen de tidsfrister vedtektene,
de landsstyrevedtatte bestemmelsene for nominasjonsprosesser og de offentlige myndigheter
angir.
• Godkjenne reglement for kommunestyregruppen.
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12 NOMINASJON AV KANDIDATER TIL KOMMUNEVALG
• Nominasjonskomiteen skal gi innstilling til nominasjonsmøte i.h.t. de landsstyrevedtatte
bestemmelser og tidsfrister for nominasjonsprosessen.
• Med minst tre ukers varsel innkaller lokallagsstyret til nominasjonsmøte, som setter opp
valglisten. Nominasjonsmøtet må avholdes innen 15. februar valgåret.
• Møtet stemmer over hvilket antall kandidater som skal gis 100% tillegg (kumuleres) før
valg av kandidater finner sted.
• Om lokallaget består av medlemmer fra flere kommuner (jfr. 11), er det kun de
medlemmer som er
bosatt i den kommunen valglisten skal brukes i, som har stemmerett.
• Ved nominasjon til kommunevalg kan nominasjonsmøtet utpeke ordførerkandidat,
byrådslederkandidat, gruppelederkandidat m.v.
• Valgsamarbeid med andre partier eller grupperinger skal ikke finne sted.
• Lokallagsstyret v/lederen er ansvarlig for at den oppstilte listen innleveres i tide.

13 VALGPROSEDYRER
13 a) Generell valgprosedyre:
Skriftlig/hemmelig valg skal gjennomføres:
1. Ved valg av leder og nestleder/nestledere.
2. Hvor det er flere kandidater enn verv.
3. Hvis minst en person krever dette.
Andre valg skjer ved akklamasjon.
Ved skriftlig valg gjelder ikke formannens-/møteleders dobbeltstemme.
I Norgespartiet er det ikke adgang til å stemme som fullmektig for et ikke-møtende, men
stemmeberettiget medlem.
13 b) Valgprosedyre på nominasjonsmøter:
• Ved stortingsvalg skal minst så mange som halvparten av antall stortingsrepresentanter fra
vedkommende fylke velges ved hemmelig valg.
• ved fylkestingsvalg skal de ti første på listen velges ved hemmelig valg.
• Ved kommunevalg skal de forhåndskumulerte velges ved hemmelig valg. Resten av listen
kan, hvis nominasjonsmøtet vedtar det, velges ved akklamasjon.
• Med to eller flere kandidater, eller hvis minst ¼ del av de stemmeberettigede krever det,
foretas hemmelig valg
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13 c) Valgprosedyre ved hemmelig valg der flere enn en skal velges:
De som har fått flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater
foretas omvalg
mellom disse. Hvis omvalg ikke er gjennomført eller årsmøtet vedtar det, kan loddtrekning
benyttes i stedet
for omvalg.
13 d) Valgprosedyre ved hemmelig valg der kun en skal velges:
1. Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer. Blank og forkastet
stemmeseddel regnes som avgitt stemme
2. Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte
stemmer, foretas omvalg.
Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang,
inntil en kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene.
Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme
valgomgang, foretas loddtrekning over hvilken kandidat som faller ut.
• Når to kandidater gjenstår i den andre eller senere valgomganger, er den valgt som har fått
flest stemmer.
• Dersom det etter omvalg i.h.t. punkt 3, fortsatt er stemmelikhet, avgjøres rangeringen ved
loddtrekning.

14 ORGANISASJONER / INTERNASJONALT SAMARBEID
Alt Samarbeid med organisasjoner skal godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall.

15 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
I følge alminnelig foreningsrett bestemmer en organisasjon selv hvem som kan opptas og
være medlem av en
frivillig organisasjon, ref. disse vedtekter 3.
I Norgespartiet forvaltes dette av Sentralstyret, med Landsstyret som ankeinstans.
Forslag om eksklusjon eller suspensjon fremmes av vedkommende lokallagsstyre eller
fylkesstyre. Begge
organisasjonsledd skal uttale seg, før saken fremmes for Sentralstyret til behandling.
Sentralstyret kan selv ta initiativ til å ekskludere eller suspendere medlemmer som
motarbeider partiet,
misbruker sin stilling i partiet eller har opptrådt på en slik måte at de ikke lenger kan være
medlem i partiet.
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Dersom alvorlighetsgraden tilsier det, eller dersom spesielle omstendigheter foreligger, kan
suspensjon fra tillitsverv og/eller medlemskap i partiet for en kortere eller lengre periode
benyttes som alternativ til eksklusjon.
Vedtak om eksklusjon/suspensjon kan bare fattes av sentralstyret med 2/3 flertall blant de
møtende. Den som foreslås ekskludert/suspendert, skal med rimelig frist ha anledning til å
uttale seg før vedtaket fattes i Sentralstyret. den berørte kan innenfor en tidsfrist av 14 dager
anke Sentralstyrets vedtak inn for landsstyret.
Ved anke av Sentralstyrets vedtak, betraktes vedkommende som suspendert inntil landsstyret
har vurdert saken og fattet sin beslutning. den ekskluderte kan ikke opptas som nytt medlem
før eksklusjonsvedtaket er opphevet, med 2/3 flertall blant de møtende i Sentralstyret.
Eventuell søknad om opphevelse av eksklusjons-/suspensjonsvedtak kan av det berørte
medlemmet rettes direkte til Sentralstyret.

16 DISPENSASJON OG FORTOLKNINGSSPØRSMÅL
Fylkeslag eller lokallag som ønsker det, kan søke dispensasjon fra vedtektene. Dispensasjon
og fortolkningsspørsmål avgjøres av Sentralstyret.

17 ØKONOMIREGLEMENT
(17 a) Økonomistyring ( Dette kapitel 17 a er på vent )
Norgespartiets styre skal utarbeide budsjetter og eventuelt langtidsbudsjett for hvert år
(budsjett rammer),slik at man har disse å forholde seg til når man skal igangsette kostnadskrevende aktiviteter/arrangementer og innkjøp. Budsjettet gir en økonomisk plan som man
skal forholde seg til i perioden. Det budsjettet som vedtas er bindende og regnskapet
samkjøres med budsjettallene, slik at eventuelle uoverensstemmelser må forklares i
regnskapsrapporten. Det velges en kasserer, som skal fremlegge fortløpende oversikter for
økonomisk status, samt føre alle bilagene i en kassedagbok. )
17 b) Opprettelse av konti
Norgespartiets styre skal opprette post- og bankkonto, slik at driftsinntekter,
sponsorinntekter, eventuelt offentlige midler og andre inntekter går direkte inn på en konto.
Ved oppsett av budsjett vil man se om man i enkelte perioder får overskuddslikviditet og kan
sette av midler til fremtidige tiltak. For å opprette konti må man sende en søknad til banken
vedlagt utskrift av protokoll fra styremøte der opprettelse av konti er vedtatt samt hvilke
ansvarlige personer som skal disponere kontiene.
Norgespartiets økonomireglement skal vedlegges søknader om opprettelse av konti.
17 c) Disponering av konti
Leder har full disposisjonsrett over konto tilhørende Norgespartiet inntil årsmøte 2020
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17 f Gjeld og kreditt
Som en hovedregel bør ikke Partiet - Norgespartiets ta opp lån eller utsette seg for annen
unødvendig gjeld. Hvis det oppstår en situasjon som nødvendiggjør låneopptak, skal dette
årsmøte behandles som eget punkt i forbindelse med vedtak om budsjett.
Ved behov for midlertidige likviditetskreditter (kassakreditt), må følgende kriterier dekkes
inn:
1. Disse må være klart tidsbegrenset og dette må fremgå av avtalen.
2. En eller to myndige personer i Partiet - Norgespartiets styre skal garantere for kortvarige
kreditt er som selvskyldnerkausjonister. Det betyr at disse står personlig ansvarlig dersom
kreditten ikke innfris som avtalt.
3. Det må foreligge et klart vedtak i Norgespartiets styre om søknad om midlertidig kredit
med et dokumentert behov for denne samt nedbetalingsplan.
4. En likvidest kreditt skal inndekkes innen periodens utgang dvs. innenfor budsjettperioden

17 g Revisor og revisjon For Norgespartiet er det nedfelt i vedtektenes paragrafer
om valg av revisor og fremlegges av regnskap og revisjonsberetning til årsmøte behandling og
godkjenning. Styret oppnevner en revisor utenom styrets medlemmer til å forstå halvårlig
regnskapsomganger samt fremlegge revisjonsberetning ved årsslutt. Revisors bemerkninger til
regnskapet må forelegges hele styret til gjennomgang og eventuelle vedtak.
Styrets regnskaper og status med revisjonsberetning fremlegges til behandling og godkjenning
på hvert årsmøte i Norgespartiet
Regnskapet skal avsluttes og revideres senest fire uker før års-møte, slik at disse kan
vedlegges innkalling til årsmøte.

17 h Brudd på økonomireglementet eller mislighold
Brudd på Norgespartiets økonomireglement kan gi grunnlag for å sette partiet under juridisk
administrasjon for å bidra til at Partiet kan innfri sine økonomiske forpliktelser
Dette må behandles som egen sak i styret sammen med juridisk kyndig person og vedtak om å
sette Partiet under administrasjon krever 2/3 flertall. Mislighold og brudd på
økonomireglementet kan medføre at de ansvarlige personer gjøres direkte ansvarlige.

Vedtektene er redigert og vedtatt som partiets vedtekter på Norgespartiets
Landsmøte 16. juni 2019
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