Sak 5

Statuttendringer

Vedlegg:
• SAIH sine statutter vedtatt av Årsmøtet 2018.
• Reviderte Statutter til Årsmøtet 2019 med redaksjonelle endringer
• Sammenligningsdokument dagens og reviderte statutter
• Innkomne forslag til dagens statutter
• Innkomne forslag til reviderte statutter
5.a
Presentasjon
Styret presenterer innkomne statuttendringsforslag.
Statuttene er de mest grunnleggende reglene for SAIH, og definerer rammene for
organisasjonens struktur og arbeidsform.
Det er strenge krav til hva som skal til for å endre statuttene; endringsforslag skal sendes inn seks
uker før Årsmøtet og trenger 2/3 flertall for å bli vedtatt. Det er spesifisert i hvert forslag hvem
som er forslagstiller(e). Det er ikke mulig å komme med nye forslag eller å endre ordlyden i
eksisterende forslag, men Styret kan foreta grammatiske endringer og justeringer på innkomne
forslag på styremøtet hvor Årsmøtedokumenter forberedes. Nye forslag til statuttendringer kan
eventuelt sendes inn til Årsmøte 2020.
Redaksjonell gjennomgang av statuttene
Årsmøtet 2018 vedtok følgende «Årsmøtet ber styret om å nedsette et utvalg som skal gjennomføre en
redaksjonell gjennomgang av SAIHs statutter. Nytt utkast til statuttene skal være klart for behandling på
Årsmøtet 2019».
Styret vedtok på SM01 å nedsette et utvalg for redaksjonell gjennomgang av SAIHs statutter i
tråd med vedtaket fattet av Årsmøtet 2018. Utvalget har bestått av Julie Ness og Mikael Østhus
Schärer. Utvalget har nå levert en revidert versjon av SAIHs statutter som kun inneholder
redaksjonelle endringer. I dette arbeidet har utvalget i hovedsak forsøkt å samle eller fjerne tekst
som står gjentagende i dokumentet, omstrukturert hvor dette har vært naturlig samt forsøkt å
presisere hvor statuttene åpner for unødvendig tolking.
Utvalget har utformet et forslag til en god framgangsmåte for hvordan statuttene skal behandles
på Årsmøtet 2019 i samarbeid med kontrollkomiteen. Utover dette har utvalget også sendt inn en
rekke separate forslag til statuttendringer som må realitetsbehandles hver for seg av Årsmøtet
2019 basert på svakheter i dagens statutter.
Til behandlingen av statutter på Årsmøtet 2019 anbefaler Styret følgende:
• Årsmøtet tar først aktiv stilling til om de vil godkjenne det reviderte forslaget til nye
statutter (dette inneholder kun redaksjonelle endringer)
• Dersom Årsmøtet godkjenner det reviderte dokumentet erstatter dette tidligere statutter,
og legges til grunn for videre behandling av innkomne endringsforslag.
For å imøtekomme dette vil innkomne forslag være mulig å fremme til begge sett av statutter
(dagens og revidert versjon).

5.b

Debatt

5.b
Votering
Endringer i statuttene krever 2/3 flertall på Årsmøtet.
Styrets innstilling for hver forslag ligger til grunn for voteringen.
I forslag til tidsplan til Årsmøtet 2019 legges det opp til at følgende forslag 1 og 2 til dagens
statutter eller forslag 1 til reviderte statutter skal voteres over på fredag i etterkant av debatten
om statuttendringer, da det foreslås at disse trer i kraft umiddelbart ved vedtak og påvirker dette
Årsmøtet.
Se vedlegg med innkomne forslag til dagens og reviderte statutter. Styrets innstilling etterfølger
hvert forslag.

