Vedtekter for

Stopp Veisaltingen
Vedtatt 31.01.2006
Revidert 01.08.2010 - etter Årsmøtevedtak 2010
(Se alle revideringer på siste side)

§1 Organisasjonens formål
Stopp Veisaltingen er en interesseorganisasjon som har som formål å stoppe veisaltingen, dvs.
begrense den mest mulig slik at salting blir unntaket og ikke regelen.
Kommentar
Barveistrategien, dvs. veier uten snø- og is-dekke, er forkastelig for et vinterland som Norge.
”Utslippstillatelsen” for veisalt må begrenses slik at saltet bare kan brukes i spesielle tilfeller
som på holkeføre og når regn fryser på veien. Noen utslippstillatelse for veisalt finnes ikke.
Det burde bety at veisalting ikke er tillatt, men dessverre betyr det at Statens vegvesen kan
”slippe ut” så mye salt som de vil selv. Statens forurensningstilsyn lar være å bruke
Forurensningsloven mot Statens vegvesen. En statlig etat gir altså en annen statlig etat fritt
leide til å forurense så mye de vil.

§2 Strategi
Det skal arbeides med å identifisere og utrede virkningene av veisaltingen, spesielt med
hensyn til trafikksikkerhet, kjøretøyskader og miljøskader.
Det skal skilles mellom fakta og tro, myter og synsing.
Det skal drives en god informasjonsvirksomhet.
Organisasjonen skal hjelpe enkeltpersoner og andre organisasjoner som motarbeider
veisalting, samarbeide med disse og virke som en kontaktformidler.
Kommentar
Det har vist seg å være nytteløst å få vegvesenets tilhengere av veisalt til å innse galskapen.
Vi må satse på ”den vanlige trafikant” som målgruppe, dvs. bidra til at folk flest innser
galskapen og blir trygge på sitt standpunkt mot veisalting. (Folk flest er i utgangspunktet mot
veisalting.)Videre må vi prøve å informere og påvirke politikere og andre som kan bidra til å
få stoppet saltingen av våre veier.

§3 Organisasjon og styrer
Organisasjonen består av et hovedstyre, avdelingsstyrer og enkeltmedlemmer.
Hovedstyret skal bestå av en leder, et passende antall styremedlemmer og en kasserer. I
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tillegg kan andre styreverv opprettes, for eksempel nestledere, informasjonsleder,
seksjonsledere, webansvarlig, konsulent, sekretær etc..
I hovedstyrets stab skal det være en kontrollkomité på minst to personer. Kontrollkomitéen
skal overvåke at vedtektene følges og gi råd om tolkingen av vedtektene. Dersom et medlem i
kontrollkomitéen også har et annet styreverv, har vedkommende ikke stemmerett i dette
vervet når saker fra Kontrollkomitéen behandles.
Hovedstyret foreslår medlemmer til valgkomiteen.
Det skal velges / engasjeres en revisor. Revisoren trenger ikke være medlem.
Avdelingsstyrer kan opprettes etter søknad for geografisk begrensete områder. Et
avdelingsstyre må bestå av minst tre medlemmer, deriblant en avdelingsleder. Et
avdelingsstyre er underlagt hovedstyret, det er også enkeltmedlemmer som hører hjemme i
området til avdelingsstyret hvis ikke annet er bestemt av hovedstyret.
Ved behov kan andre verv opprettes.
I saker som behandles i hovedstyret har hvert (hoved)styremedlem en stemme. Ved
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. På tilsvarende måte har hvert medlem i et
avdelingsstyre en stemme, og avdelingslederen dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Kommentar
Kontrollkomitéen er ment å være en slags sivilombudsmann.
Hensikten med avdelingsstyrer er å tildele makt og myndighet til resurspersoner utenom
hovedstyret.

§4 Valg av hovedstyre
Årsmøtet velger medlemmer med tilhørende verv til hovedstyret. Medlemmer velges for et
eller to år, dvs. fram til førstkommende årsmøte eller årsmøtet om ca. to år. Et
hovedstyremedlem kan ha maksimum to verv.
Et medlem i hovedstyret kan også være medlem i et avdelingsstyre, også hvis vedkommende
har to verv i hovedstyret. Men i saker som gjelder et avdelingsstyre og som behandles i
hovedstyret, har da vedkommende medlem ikke stemmerett.
Årsmøtet kan opprette nye styreverv til hovedstyret, eller gi det nye styret visse fullmakter til
å gjøre det selv.
For å få arbeidsro kan et hovedstyre velges for inntil to år.
Kommentar
To verv for et hovedstyremedlem kan være aktuelt hvis det er vanskelig å finne kandidater, og
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dersom to verv er en god løsning pga. gode kvalifikasjoner.

§5 Valg / engasjering av revisor
Årsmøtet velger / engasjerer revisor. Alternativt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å
engasjere en revisor. Revisor velges / engasjeres for et eller to år (som for medlemmer i
hovedstyret).
Kommentar
Revisor trenger ikke være medlem.

§6 Utnevning og drift av avdelingsstyrer
De som ønsker å opprette et avdelingsstyre må sende søknad til hovedstyret. Søknaden må
inneholde navn på personer i det påtenkte styret og tilhørende verv (avdelingsleder,
styremedlem etc.). Hovedstyret utnevner så avdelingsstyret, eller avslår søknaden. Et avslag
kan ankes til kontrollkomitéen til uttalelse før hovedstyret behandler søknaden på nytt.
Hovedstyret skal ha beskjed om alle påtenkte endringer i et avdelingsstyre. Endringene trår i
kraft når hovedstyret har godkjent dem.
Et avdelingsstyre består inntil en søknad om oppløsning er innvilget, eller inntil hovedstyret
oppløser det. Oppløsningen må da være saklig begrunnet.
Senest tre uker etter at et årsmøte er annonsert, skal hovedstyret ha en kortfattet rapport fra
avdelingsstyrene om deres virksomhet og sammensetning. En rapport på en A4 side er
tilstrekkelig. Når det er mye å melde, kan rapporten selvfølgelig være større.
Kommentar
Rapporten fra avdelingsstyrene bør være på elektronisk form, for eksempel Microsoft Word,
slik at de kan være vedlegg til hovedstyrets årsrapport på elektronisk form.

§7 Oppretting av andre verv / engasjering til andre verv
Årsmøtet kan opprette andre verv og velge eller engasjere personer til disse. Mellom
årsmøtene kan hovedstyret engasjere personer til andre verv. Varigheten kan være maksimum
ca to år, dvs. fram til årsmøtet om ca. to år.
Kommentar
Med andre verv menes her andre verv enn styreverv. Personer som engasjeres trenger ikke
være medlemmer.

§7-1 Forhold til signaturrett
To styremedlemmer har signaturrett. Styret avgjør hvilke medlemmer som innehar
signaturrett i henhold til vedtektene.
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§8 Årsmøter. Prosedyre for ”elektronisk” gjennomføring
Organisasjonens høyeste myndighet er årsmøtet. Årsmøte skal avholdes hvert år innen 30.
oktober, dvs. at resultatet skal være på Internett / hjemmesiden innen denne datoen. Hovedstyret
er ansvarlig for gjennomføringen.
For å gi alle medlemmer i vårt langstrakte land like muligheter til innflytelse, gjøres årsmøtet
elektronisk. Prosedyren er følgende:
1. På hjemmesiden annonseres årsmøtet sammen med en framdriftsplan med planlagte
frister. En av fristene er fristen for innmelding av saker til årsmøtet (innkomne forslag)
inklusiv forslag til endring av vedtekter. Hovedstyret behandler de innkomne
forslagene. En annen frist er fristen for rapport fra avdelingsstyrene og kommentarer
fra enkeltmedlemmer.
2. Innkalling og saksdokumenter legges ut på hjemmesiden.
3. Medlemmene tar utskrift av saker som det skal stemmes over. Stemmingen gjøres ved
å merke av for de forskjellige alternativene på utskriftene.
4. Utfylte utskrifter sendes i posten til en oppgitt adresse. Eventuelle kommentarer etc.
sendes også på papir i posten.
5. Utfylte utskrifter (”stemmesedler”), kommentarer etc. bearbeides.
6. Et møtereferat presenteres på hjemmesiden. Hvis resultatet av en avstemning ikke gir
et kvalifisert flertall (50 % eller mer), må det gjennomføres en avstemming nr. to over
den saken det gjelder.
7. Ved en ny omgang med stemming skal valgalternativene være inntil tre av dem som
fikk flest stemmer i første omgang. Det alternativet som får flest stemmer i andre
omgang, vinner valget. Resultatet vises på hjemmesiden.
”Årsmøteinnkalling” og alle saksdokumenter (punkt 2) skal finnes på hjemmesiden minst tre
uker før fristen for stemming utgår. ”Stemmesedler”, eventuelle kommentarer etc. må altså
være postlagt senest tre uker etter innkallingen. Fristen for innkomne forslag er minst 2 uker
etter annonseringen (punkt 1). Fristen ved en avstemming nr. to er minst to uker etter at
møtereferatet og nye ”stemmesedler” er presentert på hjemmesiden (punkt 6).
Frister for regnskap og revisors rapport avtales mellom hovedstyret og kasserer og revisor.
Resultatet / referatet (punkt 6) skal presenteres på hjemmesiden innen fristen 30. oktober.
Årsmøtet regnes som avholdt når resultatet / referatet er kommet på hjemmesiden. Årsmøtets
dato settes til den dato da resultatet er kommet på hjemmesiden.
Dersom det ikke lykkes å få valgt et hovedstyre innen fristen, fungerer det gamle hovedstyret
inntil videre. Det gamle hovedstyret og valg- og kontrollkomiteen er ansvarlig for å få valgt
nytt hovedstyre så fort som mulig.
Kommentar
”Stemmesedler” etc. må mottas på papir for å spare hovedstyret for arbeid. For å få til en
smidig gjennomføring av prosessen bør forberedelsene startes i god tid. Mange alternative
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forslag bør unngås. Husk at det ikke lar seg gjøre å forhandle fram løsninger under dette
årsmøtet på samme måte som under et konvensjonelt årsmøte. Alternativer til valgkomitéens
innstilling til styresammensetning må være ”pakkeløsninger”.
Melding om årsmøte kan også gjøres ved hjelp av epost, tekstmeldinger, telefonsamtaler osv.,
dvs. via ”jungeltelegrafen”.

§9 Årsmøter. ”Dagsorden”
Årsmøtet behandler:
1. Årsmelding som skal inneholde:
a. Hovedstyrets beretning
b. Regnskap
c. Revisors rapport
d. Annet / diverse (ikke påkrevd)
2. Oppfølging av tidligere vedtak. Er vedtak fra tidligere årsmøter fulgt opp? Et notat om
dette.
3. Eventuelle forslag til endring av vedtekter
4. Innkomne forslag
5. Budsjett og kontingent
6. Valg av:
a. Hovedstyre
b. Kontrollkomite
c. Valgkomite
d. Revisor (alternativt engasjering)
Dokumenter som tar for seg disse punktene legges ut på hjemmesiden sammen med
innkallingen til årsmøtet. Der det skal stemmes (punkt 3-6), skal dokumentene vær utformet
slik at medlemmene kan ta utskrift på papir for senere å kunne sende ”stemmesedlene” pr.
post til oppgitt adresse.
Kommentar
Alle dokumenter må / bør være på elektronisk form som for eksempel Word eller Excel.

§10 Ekstraordinære årsmøter.
Ekstraordinære årsmøter avholdes når hovedstyret bestemmer det, eller når minst en tredjedel
av medlemmene krever det. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle de saker som det
kreves ekstraordinært årsmøte over, og som kunngjøres i innkallingen på hjemmesiden.
Det innkalles i følge punkt 2 i opplistingen i §8, og punktene videre følges. Fristen for
avstemming kan reduseres til minst to uker etter innkallingen.
Kommentar
I tillegg til innkalling på hjemmesiden bør innkalling signaliseres på andre måter, for
eksempel med epost, tekstmeldinger, telefon osv. fordi et ekstraordinært årsmøte kan komme
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uventet.

§11 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare foretas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha
vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall. Denne paragraf kan ikke endres. Det kan
aldri vedtas vedtekter som strider mot den opprinnelige formålsparagrafen.
Kommentar
Den opprinnelige formålsparagrafen til Stopp veisaltingen Vestfold lyder slik: ”Foreningens
formål er å stoppe veisaltingen, dvs. begrense den mest mulig slik at veisalting blir unntaket
og ikke regelen. Foreningen er en frittstående, partipolitisk uavhengig organisasjon.”
Vedtektene til Stopp veisaltingen Vestfold ble vedtatt 25.03.1996, men stiftingen fant sted 26.
januar 1993. Denne paragraf 11 tilsvarer paragraf 8 i de opprinnelige vedtektene til Stopp
veisaltingen Vestfold.

§12 Medlemskap. Rettigheter. Ekskludering
Enhver som innordner seg etter vedtektene og er à jour med kontingenten, er å anse som
medlem i organisasjonen.
Personer som har fylt 18 år og er à jour med kontingenten, har fulle rettigheter. Med fulle
rettigheter menes at de har stemmerett og er valgbare til verv.
Medlemmer som etter hovedstyrets vurdering skader eller kan komme til å skade
organisasjonen, ekskluderes som medlemmer. Vedtak fattes av hovedstyret og kan ankes til
valg- og kontrollkomiteen. Innbetalt kontingent beholdes ved ekskludering. Medlemmer i
hovedstyret må eventuelt ekskluderes som medlemmer på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte.
Kommentar
Medlemmer som kan komme til å skade organisasjonen er for eksempel medlemmer som ikke
er enig i formålsparagrafen, men ønsker innsyn og innflytelse i organisasjonen.

§13 Kontingent. Medlemskap og rettigheter i forhold til innbetaling
Varsel om kontingent kommer sammen med innkallingen til årsmøtet. Frist for innbetaling er
minst to uker, men aldri lenger enn fristen for å postlegge stemmesedler i forbindelse med
årsmøtet. Kontingenten følger kalenderåret regnskapsmessig.
Hovedregelen er at medlemskapet er gyldig med fulle rettigheter to uker etter innbetalingen
og fram til førstkommende forfall. Følgende presiseringer gjelder:
Når kontingenten er betalt i tidsrommet mellom 1. januar og forfallsdatoen, gjelder følgende:
• Når vedkommende ikke har betalt kontingent forrige år (nytegning av medlemskap),
er medlemskapet gyldig med fulle rettigheter to uker etter innbetalingen.
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Medlemskapet er gyldig ut året og fram til forfallsdatoen neste år.
• Når vedkommende allerede er medlem, er innbetalingen en fornying av
medlemskapet. Medlemskapet er gyldig ut året og fram til forfall neste år.
Når kontingenten er betalt etter forfallsdatoen, gjelder følgende:
• Ingen rettigheter på årsmøtet i innbetalingsåret, dvs. vedkommende har ikke
stemmerett og er ikke valgbar på årsmøtet. (To uker etter innbetaling er vedkommende
medlem, men har altså ikke stemmerett på årsmøtet og er ikke valgbar på årsmøtet.)
• Hvis kontingenten er betalt minst to uker før et ekstraordinært årsmøte, har
vedkommende fulle rettigheter på møtet.
Kommentar
Det tar noen dager fra innbetaling har funnet sted til pengene er kommet inn på riktig konto.
Vedtektene er laget med tanke på å unngå problemer pga. dette.

§14 Oppløsning
En oppløsning krever en spesiell prosedyre. Dersom saken er vunnet, dvs. veisaltingen er
stoppet, kan oppløsning vedtas med minst 2/3 flertall på et ordinært årsmøte. For at vedtaket
skal være gyldig, må det gjentas med minst 2/3 flertall på et ekstraordinært årsmøte 3 – 4
måneder senere.
Dersom saken ikke er vunnet, må oppløsning vedtas med minst 3/4 flertall på et ordinært
årsmøte. I tillegg må vedtaket gjentas på et ekstraordinært årsmøte 3 – 4 måneder senere.
Endelig må oppløsning vedtas for tredje gang på førstkommende ordinære årsmøte.
Oppløsning kan likevel ikke skje dersom minst ti personer er villige til å drive organisasjonen
videre ved 2. eller 3. gangs avstemning.
Personer som også er medlemmer i ”konkurrerende” organisasjoner, har ikke stemmerett
angående oppløsning. Dersom slike personer har avgitt stemme, og stemmene kan ha hatt
avgjørende betydning for resultatet, så er avstemningen og tilhørende vedtak ugyldig.
For å ”gå inn i” en annen tilsvarende organisasjon fullt og helt, må prosedyren for oppløsning
følges. I tillegg må det opplyses at formålet med oppløsningen er å gå inn i en bestemt
organisasjon.
Ved endelig oppløsning av organisasjonen skal kontantbeholdning og andre verdier først og
fremst brukes til å betale gjeld. Det samme gjelder dersom formålet med oppløsningen er å gå
inn i en annen organisasjon. Dersom det blir penger til overs, skal det gå til en eller flere
veldedige organisasjoner. Veldedige organisasjoner som har støttet oss i kampen mot
veisaltingen vil bli prioritert. Et ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan bestemme at penger
til overs skal overføres til den organisasjonen Stopp Veisaltingen går inn i.
Kommentar
Det skal være vanskelig å oppløse organisasjonen. Hvis det blir for lett, kan medlemmer med
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en skjult agenda oppløse organisasjonen.

§15 Organisasjonens forhold til tilsvarende organisasjoner
Hovedstyret kan inngå et forpliktende samarbeid med andre organisasjoner med tilsvarende
formål.
Dersom en annen organisasjon ”går inn i” Stopp Veisaltingen i følge en avtale med
hovedstyret, men opprettholder en selvstendig organisasjon med hensyn til kontingent,
medlemskap osv., kan denne organisasjonen bruke sitt navn med tillegg ”Tilsluttet Stopp
Veisaltingen”.
På tilsvarende måte kan Stopp Veisaltingen ”gå inn i” en annen organisasjon i følge en avtale
mellom hovedstyret og den andre organisasjonen. Det forutsettes da at Stopp Veisaltingen kan
bruke sitt navn med tillegg ”Tilsluttet XX”, der XX står for organisasjonens navn.
En betingelse for et slikt samarbeid er at Stopp Veisaltingen fortsetter å være en selvstendig
organisasjon som kan trekke seg ut av samarbeidet med øyeblikkelig virkning dersom
betingelsene for samarbeidet endres.

Revideringer
Vedtektene for Stopp veisaltingen Vestfold ble vedtatt 25.03.1996 og endret siste gang
21.04.1998. Den 31.01.2006 ble nye vedtekter vedtatt i forbindelse med en omfattende
omorganisering og formelt navnebytte til Stopp Veisaltingen.
• Årsmøtevedtak 2010: Endring av § 8. Revidering utført 01.08.2010 av Svein Olsen, sekretær.

Stopp Veisaltingen, Vedtekter, side 8 av 8

