Forslag til vedtekter for Tråanten dajven saemien siebre NSR
Vedtatt av stiftelsesmøtet dd.mm.åååå.
§ 1 Navn
1) Foreningas navn er Tråanten dajven saemien siebre NSR, forkortet TDSS.
§ 2 Tilknytning
1) TDSS er medlem av Nøørjen Saemiej Rijhkesiebrie / Norske Samers Riksforbund (NSR).
Foreningen anerkjenner NSRs formålsparagraf.
2) TDSS er medlem av Saemien Øøhpehtimmesiebrie / Samisk Studieforbund (SOL). Styret
har ansvaret for studiearbeidet i foreninga.
§ 3 Formål
1) TDSS sitt formål er:
a) å arbeide for å styrke samenes kulturelle, språklige og politiske rettigheter.
b) å arbeide for å gi samisk kulturelle, sosiale og språklige tilbud i foreningas geografiske
virkeområde.
c) å arbeide for at NSR blir representert i Sametinget.
§ 4 Medlemskap og kontingent
1) Enkeltpersoner som anerkjenner TDSS sine vedtekter kan tegne medlemskap.
2) Medlemskap betinges av betalt medlemskontingent. Medlemskategorier og
medlemskontingent fastsettes av NSRs landsstyre. Medlemskapet gjelder innenfor det
kalenderåret som kontingenten er betalt. Kontingenten kreves inn av NSR sentralt på vegne
av TDSS.
3) Medlemmer som motarbeider TDSS' formål og virksomhet kan ekskluderes av årsmøtet.
Før eksklusjon skal medlemmet gis mulighet til å forklare seg for årsmøtet.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
1) Stemmerett i foreningens møter betinges av betalt medlemskontingent.
2) Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i TDSS. / Medlemmer som har
fylt 15 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i TDSS.
§ 6 Årsmøte
1) Årsmøtet er TDSS sin høyeste myndighet.
2) Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned.
3) Styret innkaller til årsmøtet med minst 1 måneds varsel.
4) Forslag til årsmøtesaker skal være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet. Fullstendig
saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
5) Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn én
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt treffes
vedtak med alminnelig flertall. Blanke stemmer anses ikke som avgitt (og teller ikke med).
6) Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker:
a) årsmelding for perioden fra forrige årsmøte.
b) regnskap og revisjonsberetning(er) for kalenderår fra forrige årsmøte.

1

c) eventuelle innkomne forslag, ref. §6–4.
d) virksomhetsplan for kommende periode.
e) budsjett for kommende periode.
f) årsmøteuttalelser.
g) eventuelle andre årsmøtesaker.
h) valg av følgende tillitsverv:
- leder, to faste styremedlemmer og ett varamedlem. Økonomiansvarlig (kasserer)
kan av årsmøtet velges utenfor styret. Vedkommende har da ikke medlemskap i styret
og vil av den grunn heller ikke ha stemmerett ved styremøter. Styret avgjør om
vedkommende skal kalles inn til styremøter. Vedkommende legger fram regnskap ved
årsmøtet. Ved frafall kan TDSS sin leder legge fram regnskap. Utover dette konstituerer
styret seg selv.
- valgkomité bestående av leder og to medlemmer. Valgkomiteen fremmer på
årsmøtet forslag til leder, styreverv, økonomiansvarlig (kasserer), revisor eventuelt andre
komiteer/ utvalg oppnevnt av årsmøtet.
- revisor til å revidere regnskap. Revisor(ene) kan ikke ha styreverv.
- eventuelle andre komiteer/utvalg oppnevnt av årsmøtet.
Det skal tilstrebes lik representasjon av hvert kjønn i styrer og komiteer.
§ 7 Ekstraordinært årsmøte
1) Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom et flertall av
styremedlemmene eller minst 1/3 av de stemmeberettigede og samtidig betalende
medlemmene krever det.
2) Kun de sakene som ligger til grunn for innkallingen kan behandles i ekstraordinært
årsmøte.
3) Møteinnkalling og vedtak skjer etter samme regler som for ordinært årsmøte, ref. § 6.
§ 8 Medlemsmøte
1) Styret innkaller til medlemsmøte minst 1 gang hvert kalenderår. Medlemsmøte kan ikke
avholdes samme dag som årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
2) Medlemsmøte innkalles skriftlig med minst 1 ukes frist.
3) Medlemsmøte skal og avholdes når minst 1/4 av de stemmeberettigede og samtidig
betalende medlemmene krever det.
§ 9 Styret
1) TDSS ledes av styret, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
2) Styret leder foreningen innenfor rammene av vedtektene og vedtak fattet av årsmøte,
ekstraordinært årsmøte eller medlemsmøte.
3) Styret skal:
a) iverksette årsmøtets bestemmelser og vedtak.
b) ved behov oppnevne komiteer eller utvalg eller personer med spesielle oppgaver og
utarbeide instruks for disse.
c) administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi og eiendeler i
henhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter, instrukser og vedtak.
d) representere TDSS utad.
4) Det skal avholdes minst ett styremøte pr. kalenderår.
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5) Leder innkaller til styremøter ved behov. Styremøte skal og avholdes dersom et flertall av
de ordinære styremedlemmene krever det.
6) Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder, eller
nestleder i styreleders fravær, har stemt for.
7) I hastesaker kan styret utenom møter fatte skriftlige vedtak gjennom det styret selv
vedtar som tilfredsstillende digitale plattformer.
§ 10 Protokoller og møteregler
1) Det skal føres protokoll over årsmøte, ekstraordinært årsmøte, styremøte, medlemsmøte
og eventuelle komite- eller utvalgsmøter. Medlemmer har rett til innsyn i protokollene med
mindre noe annet er særskilt bestemt. Protokoller bør sirkuleres til foreningens medlemmer.
2) Votering skjer etter regler gitt av NSRs sentrale vedtekter.
§ 11 Vedtektsendring og oppløsning
1) Endring av vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Sak om
endring skal på forhånd ha vært på sakslisten.
2) Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
3) Forslag om å oppløse foreningen behandles som vedtektsendring. Dersom foreninga
vedtas oppløst tilfaller foreningas arkiv, økonomiske midler og øvrige aktiva NSR.
Andre forhold:
* Valg av delegater til landsmøte:
Prinsipialt velger årsmøtet delegater til landsmøtet. Årsmøtet kan subsidiært godkjenne at
styret velger delegater til landsmøtet.
* Valg av medlemmer til NSRs kretsvalgstyre:
Prinsipialt velger årsmøtet medlemmer til NSRs kretsstyre. Årsmøtet kan subsidiært
godkjenne at styret velger medlemmer til NSRs kretsstyre
* Godtgjørelse til tillitsvalgte:
Reise- og oppholdsutgifter refunderes etter avtale med styret.
* Prokura og signaturrett:
Leder samt økonomiansvarlig (kasserer) har signatur og prokurarett.
* TDSS er selveiende:
Ingen kan personlig disponere foreningens formue, ha krav på utdeling av overskudd eller
hefte for foreningens gjeld.
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