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RETNINGSLINJER FOR VALG AV LOKALLAGSSTYRE 
Valg for lokallagsstyret og formålet med generalforsamling for lokallaget er å kunne snakke om 

statusen og progresjonen til lokallaget i forhold til formålet for lokallaget som står i 

vedtektene/statuttene. Målet med valget er å velge engasjerte ildsjeler til å ta ekstra ansvar for 

lokallaget og ta initiativ for å planlegge aktiviteter for lokallaget. Det krever ikke noe særlig 

erfaring for å stille, så her kan alle stille til valg! 

Dagsorden for generalforsamling 

1. (Velge møteleder og/eller referent) 

Velg en møteleder, f.eks. lokallagsleder, som skal holde orden på hva som skal gjøres i løpet av 

møtet. Møteleder kan gå gjennom dagsorden før møtet starter. Velg en referent som skriver ned 

hvem som var tilstede under møtet, hvem som stilte til verv og hvor mange stemmer som ble gitt 

til hver kandidat. Dette rapporteres tilbake til EYPNAA (nationalcoordinator@eyp.no), og husk å 

legge ut et bilde fra møtet i facebookgruppen.  

 

2. Gjennomgang av vedtekter 

For de fleste lokallagene er vedtektene ikke vært oppdatert på lenge, eller så har disse forsvunnet 

for lokallaget og EYPNAA sentralt. Her ber vi dere om å gå gjennom eksisterende vedtekter for å 

oppdatere og se om noe må endres.  

 

Viktige punkter som må være nevnt i vedtektene er: 

1. Navn på lokallaget (EYPNAA [Stedsnavn]) 

1.1. Eks. EYPNAA Trondheim, forkortet EYPNAA_TRO. 

2. Formålet til lokallaget 

2.1. Sørg for at disse kan fint reflektere arbeidet lokallaget gjør og at dette kan hjelpe styret å legge en 

plan for hvordan lokallaget som styres fremover. (Se gjerne til eksisterende vedtekter for 

inspirasjon.) 
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3. Medlemskap 

3.1. Hva skal til for å være medlem i lokallaget.  

3.2. Snakk gjerne med nasjonalkoordinator om man skal være betalende medlem i EYPNAA eller om 

det holder å ha deltatt på et arrangement i regi av EYP Norge. 

4. Generalforsamling og styre (valg) 

4.1. Når valg og generalforsamling skal avholdes (årlig i april).  

4.2. Hvilke roller skal det være i styret.  

4.2.1. Her bør dere presisere konkret hvor mange og hvilke roller dere skal ha. Er det best å ha få 

styremedlemmer (mindre kokker, mindre søl) eller gi flere muligheten til å delta i styringen 

av lokallaget? (Forslag til roller nevnes under punktet om valg av lokallagsstyret).  

4.3. Hvem har stemmerett og hvilke forutsetninger trengs for være vedtaksdyktige.  

4.3.1. Opererer dere med simpelt flertall, absolutt flertall, 2/3 flertall, enstemmig avstemning osv. 

Samt om avstemningen skal skje anonymt, via akklamasjon osv. 

4.3.2. Man skal være betalende medlem for å ha stemmerett. Gi klar beskjed om dette og si at man 

kan ta kontakt med visepresident Daniel Røvik for å sjekke om man har betalt.  

4.4. Prosedyre for oppløsning av lokallaget.  

 

Eksempel på vedtekter: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cy1sqfTEiIp8O6KYuyKA15EMqDdWDcBL 	

	

Husk å skrive nederst i dokumentet med vedtektene når de ble oppdatert og send dem til 

nationalcoordinator@eyp.no (legg gjerne til eypnaa@eyp.no i kopi) etter møtet er ferdig.  
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3. Valg av lokallagsstyre 

Før valget bør mulige roller i styret presenteres for medlemmene av lokallaget slik at de kan se 

hva de kan stille til. Her er det mye frihet til å velge hvilke roller dere ser nødvendigheten av i 

lokallaget. Her kan dere velge å bare ha leder og nestleder eller ha flere roller for å involvere flest 

mulig i styringen av lokallaget. Diskuter innad i lokallaget hva dere tenker er mest nyttig og sørg 

for at vedtektene reflekterer hva dere bestemmer dere for.  

 

Mulige roller kan være: 

• President (Leder) 

• Hovedansvaret for å blant annet invitere til nye lokallagsmøter, samt lage en 

møteoversikt for semesteret. Man skal òg avgjøre hvilke aktiviteter som skal 

gjennomføres i lokallaget, her er det bare å involvere lokallaget. Det ligger mye frihet i 

denne rollen, og man kan i denne rollen selv definere hva man vil legge vekt på!  

• Visepresident (Nestleder) 

• Gjør mye av det samme som presidenten, mye rom for å definere sin egen rolle her 

også. Det er mulig å ha flere Visepresidenter. 

• Kommunikasjonsansvarlig/PR 

• Sørger for at lokallaget er synlig utad og at lokallagets instagram er aktiv. Her er det 

mulig for kommunikasjonsansvarlig å søke samarbeid med den 

kommunikasjonsansvarlige sentralt i EYPNAA-styret, hvorav det er mulig med 

kompetanseutvikling for å forbedre lokallagets profil utad, samt mulighet for å hjelpe 

til med å fronte EYP Norge.  

 

Prosedyren for hvordan valget blir avholdt blir bestemt i vedtektene som settes av 

medlemsmassen. Derfor er det viktig å konkretisere hvem som har stemmerett, hvor stor 

forsamling som er nødvendig for å være vedtaksdyktige, og hvor mange stemmer et forslag 

trenger for å gå gjennom, samt om man stemmer anonymt eller ikke. 
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4. Etterarbeid 

5. Ta kontakt med nasjonalkoordinator Marthe Macody Tufte Lund. (nationalcoordinator@eyp.no).  

5.1. Send referatet fra møtet, hva skjedde, hva ble bestemt, samt vedtatte vedtekter.  

5.2. Her vil nye styret få tilgang på mail/Google Drive, instagrambruker osv, samt bli lagt til i 

facebookgruppen for lokallagsledere.  

6. Avtale overgangsmøte mellom gamle og nye styret, samt nasjonalkoordinator om dette ønskes.  

6.1. Dette kan gjøres før neste møte, eventuelt etter generalforsamlingen/valgmøtet er ferdig.  

6.2. Her vil det være mulig å dele erfaringer, tips og sette opp møteplan og mål for perioden som styre.  

7. Sende fellesbilde av nye styret, samt individuelle portretter, med fulle navn og rolle til 

communication@eyp.no. 

 

 

 

 


