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Gjeldende vedtekt Paragraf 6b

b) Styret består av minst 5 – fem – medlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg
velges 3 – tre – vararepresentanter som er nummererte. I tillegg til dette igjen har
Grønne Studenter Bergen og Grønn Ungdom Bergen møte- og stemmerett med
en stemme hver, men deres oppmøte skal ikke være nødvendig for at styret skal
være vedtaksdyktig.

Beskrivelse av endring.

Endringsforslag:
b) Styret består av minst 5 – fem – medlemmer som velges av årsmøtet. I tillegg
velges 3 – tre – vararepresentanter som er nummererte. I tillegg til dette igjen har
Grønne Studenter Bergen og Grønn Ungdom Bergen
(eller Grønn Ungdom Vestland dersom eget lokallag for Bergen ikke eksisterer)
møte- og stemmerett med en stemme hver, men deres oppmøte skal ikke være
nødvendig for at styret skal være vedtaksdyktig.

Realitetsforklaring.

I dagens vedtekter står det at Grønn Ungdom Bergen har rett til å ha en
representant i styret med møte- og stemmerett. Per i dag eksisterer det ikke noe
eget lokallag for Grønn Ungdom i Bergen, men fylkeslaget Grønn Ungdom
Vestland er aktivt og velfungerende, og har hovedvekten av sin aktivitet i Bergen.
Derfor bør vedtektene endres for å sikre at Grønn Ungdom kan ha en
representant i styret selv om de ikke har lokallag i Bergen.

Styrets innstilling.

Støttes (enstemmig).
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Gjeldende vedtekt Paragraf 4i

i) Nominasjonskomiteen og programkomiteen skal bestå av tre eller fem
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medlemmer.

Beskrivelse av endring.

Endringsforslag:
i) Nominasjonskomiteen og programkomiteen skal bestå av et oddetall
medlemmer, og minimum 3 medlemmer.

Realitetsforklaring.

Partiet har vokst, og med det har arbeidet med både nominasjon og program
blitt mer omfattende enn tidligere. Det er behov for å kunne innstille på større
komiteer enn et makstall på 5. Det nye forslaget innebærer at valgkomiteen får
ansvar for å finne en hensiktsmessig størrelse på komiteene.

Styrets innstilling.

Støttes (enstemmig).
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