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Dette er standardvedtekter for Elevorganisasjonens fylkeslag, vedtatt på periodens 2. 
ekstraordinære landsstyremøte den 17. april 2020.  

Standardvedtekter for Elevorganisasjonens fylkeslag 

Formål og navn 

§ 1 Fylkeslagets navn er Elevorganisasjonen i [fylke], og kan forkortes 
[fylkesforkortelse]. 

 
§ 2  Fylkeslagets formål er å: 

• Iverksette Elevtingets, Landsstyrets, Årsmøtets og Elevforsamlingens vedtak. 
• Skape diskusjoner rundt saker som skal behandles av Elevtinget, Landsstyret, 

Årsmøtet og Elevforsamlingen. 
• Ta opp saker som er av interesse for medlemmene og stimulere til 

skolepolitisk aktivitet. 
• Skape diskusjon innad i organisasjonen rundt politiske og organisatoriske 

spørsmål.  
 

Fylkeslagets organer 

§ 3a  I fylkeslaget skal følgende organisasjonsledd finnes: 
• Årsmøte 
• Elevforsamling 
• Fylkesstyre 
• Valgkomité 

 
§ 3b  Årsmøtet kan ved alminnelig flertall vedta at fylket skal ha en Kontrollkomité. 

Årsmøtet vedtar mandat for en eventuell Kontrollkomité. 
 
§ 3c Fylkesstyret kan sette ned ressursgrupper dersom de finner dette 

hensiktsmessig. 
 

Årsmøte 

§ 4 Årsmøtet er fylkeslagenes øverste organ. Fylkesstyret kaller inn til årsmøte. 
Ordinært årsmøte skal være påbegynt innen 15. mai hvert år. 

 
§ 5 Følgende personer har møterett på årsmøtet og skal kalles inn: 

• Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd i fylket 
møter med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en 
annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 

• Fylkesleder møter med delegatstatus 
• Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad 

av økonomiansvarlig og fylkesleder. 
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• Fylkeslaget møter med observatørstatus. 
• Distriktskomiteene for Operasjon Dagsverk møter med observatørstatus. 
• Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med 

observatører som er valgt av elevrådet/lærlingrådet. Antall observatører per 
skole/lærlingråd fastsettes av fylkesstyret. 

 
§ 6a Årsmøtet er åpent og alle kan gjeste Årsmøtet, med mindre annet blir vedtatt av 

Årsmøtet ved absolutt flertall. Fylkesstyret kan invitere andre til å overvære 
Årsmøtet. Årsmøtet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt om andre enn de som 
er nevnt i paragraf § 5 skal innvilges tale- og/eller forslagsrett. 

 
§ 6b Elever ved medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle 

medlemmer i fylket har forslagsrett i alle saker som behandles på Årsmøtet. 
 
§ 7a Første innkalling skal sendes ut senest fire (4) uker før årsmøtet. Denne skal 

 inneholde informasjon om hvor og når årsmøtet skal avholdes, gjeldende 
vedtekter og eventuelle frister, samt saksliste for møtet. 

 
§ 7b Andre innkalling skal sendes ut senest to (2) uker før årsmøtet. Denne skal 

inneholde utfyllende sakspapir til alle saker på sakslista, samt praktisk 
informasjon om årsmøtet. 

 
§ 8a På ordinært årsmøte skal følgende saker behandles: 

• Konstituering av årsmøtet 
• Valg av ordstyrere 
• Valg av referenter 
• Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler 

• Årsberetninger fra fylkeslaget, Operasjon Dagsverks Distriktskomitéer og 
økonomisk beretning fra økonomiansvarlig. 

• Endringer til vedtektene 
• Politiske prioriteringer 
• Arbeidsprogram 
• Godkjenning av regnskap 
• Budsjett 
• Valg av fylkeslag 

 
§ 8b Årsmøtet må fatte vedtak i alle saker under saken konstituering av årsmøtet før 

 andre saker kan behandles. Fylkesstyrets innstillinger på referenter, dagsorden, 
 sakliste og møteregler er gjeldende inntil disse sakene er behandlet. Sittende 
leder i  fylkeslaget fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt. 
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§ 9 Etter årsmøtet skal det være en fire (4) uker lang overlappingsperiode mellom 
 avtroppet og påtroppet fylkeslag. 
 
§ 10 Dersom et årsmøte ikke er vedtaksdyktige kan forsamlingen sette ned et 

interimstyre som skal ha til hensikt å få i stand et ekstraordinært årsmøte så snart 
som mulig. Sentralstyre må godkjenne interimstyret.  

 
§ 11a Fylkesstyret kaller inn til ekstraordinært årsmøte dersom en av følgende kriterier 
 oppfylles: 

• Fylkesstyret vedtar det med ⅔ flertall 
• Elevforsamlingen vedtar det med ⅔ flertall 
• ⅓ av medlemskolene og de innmeldte lærlingrådene i fylket krever det 

gjennom vedtak i elevrådene og lærlingrådene 
• Desisjonskomitéen krever det 

 
§ 11b Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært årsmøte kan 
 behandles på møtet.  
 
§ 12 Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes ut senest tre (3) uker før møtet
 finner sted. Innkallingen skal inneholde sakspapir til den sak/de saker som skal 
 behandles, samt praktisk informasjon om det ekstraordinære årsmøtet. 
 

Elevforsamling 

§ 13 Elevforsamling er fylkeslagets øverste organ mellom to årsmøter. Fylkesstyret 
 kaller inn til elevforsamling. Det skal avholdes minst én (1) elevforsamling i løpet 
av perioden. 

 
§ 14a Følgende personer har møterett på elevforsamling og skal kalles inn: 

• Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd i fylket 
møter med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en 
annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 

• Fylkesleder møter med delegatstatus 
• Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad 

fra økonomiansvarlig og fylkesleder. 
• Fylkesstyret møter med observatørstatus. 
• Distriktskomiteene for Operasjon Dagsverk møter med observatørstatus. 
• Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med 

observatører som er valgt av elevrådet/lærlingrådet. Antall observatører per 
skole/lærlingråd fastsettes av fylkesstyret. 
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§ 14b Elevforsamlinger er åpne og alle kan gjeste elevforsamlinger, med mindre annet 
blir vedtatt av elevforsamlingen ved absolutt flertall. Fylkesstyret kan invitere 
andre til å overvære elevforsamlinger. Elevforsamlingen må i hvert enkelt tilfelle 
ta standpunkt om andre enn de som er nevnt i paragraf § 13a skal innvilges tale- 
og/eller forslagsrett. 

 
§ 14c Elever ved medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle 

medlemmer i fylket har forslagsrett i alle saker som behandles på 
elevforsamlinger. 

 
§ 15a Første innkalling skal sendes ut senest fire (4) uker før elevforsamlingen. Denne 

skal inneholde informasjon om hvor og når elevforsamlingen skal avholdes og 
eventuelle frister, samt saksliste for møtet. 

 
§ 15b Andre innkalling skal sendes ut senest to (2) uker før elevforsamlingen. Denne 

skal inneholde utfyllende sakspapir til alle saker på sakslista, samt praktisk 
informasjon om elevforsamlingen. 

 
§ 16a På elevforsamlinger skal følgende saker behandles: 

• Konstituering av elevforsamlingen 
• Valg av ordstyrere 
• Valg av referenter 
• Godkjenning av dagsorden, saksliste og møteregler 

• Årsberetninger fra fylkeslaget, Operasjon Dagsverks Distriktskomitéer og 
økonomisk beretning fra økonomiansvarlig. 

 
§ 16b Elevforsamlingen må fatte vedtak i alle saker under saken konstituering av  

 elevforsamlingen før andre saker kan behandles. Fylkesstyrets innstillinger på 
 referenter, dagsorden, saksliste og møteregler er gjeldende inntil disse sakene 
er behandlet. Sittende leder i fylkeslaget fungerer som møteleder inntil 
ordstyrere er valgt. 

 
§ 17a Fylkesstyret kaller inn til ekstraordinær elevforsamling dersom en av følgende 

kriterier oppfylles: 
• Fylkesstyret vedtar det med alminnelig flertall 
• Elevforsamlingen vedtar det med alminnelig flertall 
• ⅓ av medlemskolene og de innmeldte lærlingrådene i fylket krever det 

gjennom vedtak i elevrådene og lærlingrådene 
• Desisjonskomitéen krever det 

 
§ 17b Kun den sak/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinær 

elevforsamling kan behandles på møtet. 
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§ 18 Årsmøtet og elevforsamlinger har myndighet til å behandle følgende saker: 

• Større utdanningspolitiske eller organisatoriske saker som angjelder fylket. 
• Utfyllende punkter til standard økonomiske retningslinjer for fylkeslag. 
• Sammenslåing av ett eller flere fylkeslag. Dette må godkjennes av årsmøtet i 

hvert enkelt fylke med ⅔ flertall. Det skal deretter avholdes et ekstraordinært 
årsmøte hvor det vedtas grunndokumenter for det nye fylkeslaget. En 
sammenslåing av et eller flere fylkeslag må godkjennes av Landsstyret med 
absolutt flertall. 

 

Fylkesstyret 

§ 19 Til Fylkesstyret skal følgende verv velges: 
• Leder 
• Nestledere  
• Økonomisk ansvarlig  
• Distriktskomitérepresentant 
• Medieansvarlig 
• Fag- og yrkesopplæringsansvarlig 
• Inntil 4 fylkesstyremedlemmer  
 

§ 20 Fylkesstyret iverksetter vedtak gjort Årsmøtet og Elevforsamlingene, samt av 
Elevtinget og Landsstyret, og koordinerer den daglige virksomheten. 

 
§ 21a Leder, nestledere eller halvparten av Fylkesstyret kan kalle inn til 

Fylkesstyremøte. 
 
§ 21b Følgende personer har møterett på Fylkesstyremøtet og skal kalles inn: 

• Fylkesstyret møter med delegatstatus. 
• Valgkomiteen har observatørstatus 

 
§ 22 Fylkesstyret skal vedta en prioriteringsliste, som avgjør hvem som møter med 

delegatstatus dersom leder ikke kan møte i Landsstyret. Hvis leder faller fra før 
Årsmøtet rykker neste person på prioriteringslisten opp som leder, inntil ny leder 
er valgt.  

 
§ 23 Leder og økonomisk ansvarlig har i fellesskap signaturrett på vegne av  

 Fylkeslaget. I tilfeller der økonomisk ansvarlig faller fra, vedtar fylkesstyret en 
midlertidig økonomisk ansvarlig.  
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Valgkomiteen 

§ 24 Til Valgkomitéen skal følgende verv velges: 
• Inntil 4 medlemmer til Valgkomiteen 
• 1 medlem til Valgkomiteen med funksjonstid på 2 år 

 

Representantskap 

§ 25 Representantskapsmøter kan avholdes mellom to årsmøter. Det er opp til 
fylkesstyret om det skal kalles inn til representantskapsmøter i løpet av perioden. 

 
§ 26 Følgende personer har møterett på representantskapsmøter og skal kalles inn: 

• Elevrådsleder fra hver medlemsskole og leder av innmeldte lærlingråd i fylket 
møter med delegatstatus. Dersom leder ikke har mulighet til å delta skal en 
annen representant velges av elevrådet/lærlingrådet. 

• Fylkesleder møter med delegatstatus  
• Individuelle medlemmer møter med observatørstatus etter godkjent søknad 

fra økonomiansvarlig og fylkesleder.  
• Fylkesstyret møter med observatørstatus. 
• Distriktskomiteene for Operasjon Dagsverk møter med observatørstatus. 
• Hver medlemsskole og hvert innmeldte lærlingråd kan møte med 

observatører som er valgt av elevrådet/lærlingrådet. Antall observatører per 
skole/lærlingråd fastsettes av fylkesstyret. 

 
§ 27 Elever ved medlemsskoler, lærlinger i innmeldte lærlingråd og individuelle 

medlemmer i fylket har forslagsrett i alle saker som behandles på 
representantskapsmøter. 

 
§ 28 Representantskapet har myndighet til å behandle følgende saker: 

• Utdanningspolitiske uttalelser for fylkeslaget. Uttalelser vedtas med ⅔ flertall. 
 

Distriktskomiteén til Operasjon Dagsverk 

§ 29 Leder Distriktskomiteen(ene) velges på en elevforsamling mellom 15. november 
og 1. mars. Distriktskomiteen(ene) innstiller på ny leder av 
Distriktskomiteen(ene). Dersom ikke dette er mulig, skal Hovedkomitéen for 
Operasjon Dagsverk komme med en innstilling. Når ny Distriktskomite(er) er 
valgt, skal den/de orienteres om ved neste elevforsamling. 

 
§ 30 Sittende medlemmer i Distriktskomiteen(ene) i [fylke] er de eneste valgbare til 

Distriktskomitérepresentant. Distriktskomitérepresentanten velges på en 
elevforsamling mellom 15. november og 1. mars. Distriktskomitérepresentanten 
tropper på etter valget, og sitter til ny Distriktskomitérepresentant er valgt året 
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etter, men ikke lenger enn til årsmøtet i neste periode. Distriktskomiteen(ene) 
innstiller på en Distriktskomitérepresentant ovenfor Elevforsamlingen.   

 
§ 31 Om Distriktskomitérepresentanten faller fra Distriktskomiteen mellom to 

Elevforsamlinger, møter DK-Lederen (en av DK-Lederne) i fylkesstyret, inntil ny 
Distriktskomitérepresentanten er valgt. Om DK-Lederen er valgt på en 
elevforsamling, innehar DK-Lederne stemmerett i fylkesstyre 

 

Grunndokumentene 

§ 32 Grunndokumentene er bindende for alle ledd i organisasjonen. 
 
§ 33  Vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall og trer i kraft umiddelbart. Årsmøte 

kan med 2/3 flertall vedta at endringer skal være gjeldende fra et annet 
tidspunkt. Politiske prioriteringer, og politiske saker vedtas med 2/3 flertall. 
Arbeidsprogrammet vedtas med alminnelig flertall. 

 
§ 34 Årsmøtet kan velge å vedta vedlegg til grundokumentene, for å utfylle innhold 

eller annet. Om disse vedleggene strider med grunndokumentene, er 
grunndokumentene førende.  

 
§ 35 Med mindre annet blir vedtatt har Fylkesstyret redaksjonell endringsfrihet over 

alle dokumenter vedtatt av Årsmøtet og Elevforsamlinger, med unntak av 
Vedtektene.  
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