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Forslag om endring i møterett for landsstyrets varaer 
– lagt frem av landsstyret  
 
 
 
BAKGRUNN og FORSLAG 
Landsstyrets erfaring fra de siste årene et at 1. vara og 2. varene til landsstyret oftere har måtte 

kalles inn, og da som regel på så kort varsel at de ikke har hatt mulighet for å stille. I tillegg arbeider 

landsstyret med saker det kan være krevende for varaene å sette seg inn på en god nok måte når de 

ikke har vært med på tidligere diskusjoner om disse. Landsstyret foreslår derfor at 1. og 2. varaene til 

landsstyret, på lik linje med landsstyret medlemmene, kalles i til alle landsstyremøter, og får tale-, 

men ikke stemmerett.  

 

Landsstyret mener at dette også kan bidra til en bedre rekruttering av kandidater til landsstyret ved 

valg. Ved å involvere varaene mer aktivt i landsstyret arbeid styrkes sjansen for at varaer vil stille til 

valg i et verv når sittende landsstyremedlemmer ikke tar gjenvalg.  

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

Landsstyrets 1. og 2. varaer gis møte- og talerett på Norsk Arkivråds landsstyremøter. 

 

 

Punkt 5 i dagens vedtekter. Landsstyret, avsnitt 4 og 5 om landsstyrets varamedlemmer lyder i dag 

slik: 

 

Varamedlemmer: 

 To varamedlemmer for de fire vervene nestleder, oppfølgingsansvarlige for 
synlighet og internasjonalt arbeid og oppfølgingsansvarlig for regionene 

 medlemmer av kursutvalget for leder av kursutvalget 

 medlemmer av seminarutvalget for leder av seminarutvalget 

 medlemmer av redaksjonsutvalget for redaktør av ”Arkivråd  
 

Varamedlemmer møter kun ved forfall, i denne orden: 

 nestleder er vara for leder 

 to upersonlige vara i prioritet for nestleder, oppfølgingsansvarlige for synlighet 
og internasjonalt arbeid, og oppfølgingsansvarlig for regionene 



 to vara i prioritet for leder av kursutvalget 

 to vara i prioritet for leder av seminarutvalget 

 to vara i prioritet for redaktør av ”Arkivråd”. 
 

 

 

Forslag til nye vedtekter: 

 

Varamedlemmer: 

 Nestleder er vara for leder 

 To upersonlige varamedlemmer for de fire vervene nestleder, 
oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid og 
oppfølgingsansvarlig for regionene 

De upersonlige varaene til landsstyret har møte- og talerett 

 To medlemmer av kursutvalget i prioritet for leder av kursutvalget 

 To medlemmer av seminarutvalget i prioritet for leder av seminarutvalget 

 To medlemmer av redaksjonsutvalget i prioritet for redaktør av ”Arkivråd  
Disse varaene møter kun ved forfall 

 


