
Vedtekter for Foreningen Grunnloven § 112 

§ 1 Foreningens navn 
Organisasjonens navn er Foreningen Grunnloven § 112. 

§ 2 Formål 
Foreningens formål er å styrke betydningen av Grunnloven § 112, herunder å sikre nålevende og 
kommende generasjoners rett til full informasjon om miljøinngreps konsekvenser og naturmiljøets 
tilstand, og til å leve i en natur hvor produksjonsevne og artsmangfold er bevart.  

Formålet fremmes gjennom kunnskapsformidling, argumentasjon, ulike former for aktiviteter og bruk 
av rettslige virkemidler. Foreningen skal være en vaktbikkje overfor myndighetene.  

Foreningen kan engasjere sakkyndig bistand for å fremme sitt formål. 

Foreningens formål er ikke-økonomisk. 

§ 3 Juridisk person 
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld. 

§ 4 Medlemmer 
Organisasjoner som støtter foreningens formål kan søke om medlemskap som avgjøres av styret.  

Medlemskapet gjelder inntil skriftlig utmelding foreligger. Årsmøtet kan med 2/3 flertall ekskludere 
medlemmer som handler i strid med foreningens formål. 

Privatpersoner kan bli støttemedlemmer i Foreningen Grunnloven § 112. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
Alle medlemsforeninger har stemmerett. Representanter fra medlemsforeninger, samt 
støttemedlemmer, er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett på årsmøtet, men ikke stemmerett. 

§ 6 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 

§ 8 Årsmøte 
Årsmøtet avholdes hvert år og er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst fire ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal 
være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 
én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. 

Møteleder velges av årsmøtet.  

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før 
årsmøtet.  

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de 
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av 
saksliste.  



§ 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. 

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.  

§ 10 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 

1. Behandle årsmelding 
2. Behandle regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Vedta budsjett 
5. Fastsette kontingent 
6. Velge: 

 a) Styreleder 
 b) Styremedlemmer 
 c) Valgkomité 

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 bredt sammensatt styre på fire-seks medlemmer, med inntil to 
varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder velges av årsmøtet, og for 
øvrig konstituerer styret seg selv. 

Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og medlemskap i 

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Representere foreningen utad. 

Styreleder innkaller til styremøter ved behov.  

Styret kan fatte vedtak når halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

Foreningens signatur tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele 
prokura.  

§ 13 Valgkomité 
Valgkomiteen består av tre medlemmer, som velges av årsmøtet.  

§ 14  Faglig juridisk råd 
Foreningen kan ha et eget faglig juridisk råd som skal igangsette, samordne og formidle utredninger 
om relevante problemstillinger, etter oppdrag fra styret. Rådets medlemmer oppnevnes av styret. 



§ 15 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. 

§ 16 Oppløsning, sammenslutning og deling 
Oppløsning av foreningen vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslag om 
oppløsning må sendes ut med sakspapirene til årsmøtet. Eventuelle gjenværende midler skal 
disponeres til et formål som er i samsvar med foreningens hovedformål. Årsmøtet avgjør innenfor 
denne rammen hva pengene skal brukes til.  
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