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Årsmøte, vedtekter og formalia for fylkeslaget i Sør-Trøndelag
Kontrollkomitéen er blitt gjort oppmerksom på at det er planlagt årsmøte for fylkeslaget i Sør-
Trøndelag, samt at det har blitt rettet kritikk mot formalia rundt dette årsmøtet.

Nærmere undersøkelser viser at vedtektene i Sør-Trøndelag Piratparti på enkelte punkter er i strid 
med sentrale vedtekter.

Saken ble behandlet på møte i kontrollkomitéen 26. juni 2017.

Som grunn ligger sentralorganisasjonens §15.1, andre punktum, som sier «Laget skal ha egne 
vedtekter som ikke er i konflikt med partiets vedtekter.»

I Sør-Trøndelag Piratpartis vedtekter §6.1, står følgende:

«For å ha stemme- og forslagsrett på årsmøte må et medlem være registrert medlem senest 31. 
desember foregående år. Medlemmer som er registrert senest ved årsmøtets start kan delta med 
talerett. Kunngjøring av årsmøtet skal gjøres til alle medlemmer minst 30 dager før årsmøtet.»

Sentralorganisasjonens §15.4 dikterer:

«Laget plikter å avholde årsmøte med valg innen utgangen av mai måned. Stemmerett i laget har de 
som har betalt medlemskontingent til Piratpartiet inneværende år minst 30 dager før årsmøtets siste 
dag, og som er over 15 år. Fylkesstyret kan med 2/3 flertall vedta å innvilge medlemmer, som kun 
har betalt kontingent inneværende år, stemmerett når et nytt lokallag skal etableres, gjeldende fra og 
med stiftelsesdagen for lokallaget og ett år fram i tid. Årsmelding for laget, revidert regnskap og 
melding om valg av styre skal sendes sentralstyret, og for lokallagenes del fylkesstyret.»

Et fylkeslag har altså ikke adgang til å avholde årsmøte etter utgangen av mai måned. Reglene for 
stemmerett i et fylkeslag dikteres også av denne paragrafen.

Det planlagte årsmøtet i Sør-Trøndelag bryter dermed med tidsfristen slik den er bestemt i sentrale 
vedtekter, og kan ikke avholdes som ordinært årsmøte.

Kontrollkomitéen har i tillegg blitt gjort kjent med at det ikke har blitt kalt inn til årsmøtet. Iht. 
fylkeslagets egne vedtekter skal det være nok å kunngjøre årsmøtet. Tilsyn viser at kunngjøringen 
som er gjort på fylkeslagets facebookside er sett av under 25% av fylkeslagets medlemmer. Dette er 
langt fra godt nok. Det er ikke tilstrekkelig å kunngjøre et årsmøte. Alle medlemmer av fylkeslaget 
må kalles inn og gjøres kjent med gjeldende frister. Dette kravet om innkallelse har støtte i både 
aksjeloven og samvirkeloven, samt organisasjonshåndbøker og god styreskikk.

Problemet berøres også av fylkeslagets §6.2, som lyder:

«Frist for innsending av saker til årsmøtet er 14 dager før årsmøtet. Kunngjøring av forslag og frist 
gjelder også for kandidatforslag til valgkomiteen. Fylkesårsmøtet skal kun behandle de saker som er 



satt opp på sakslisten for møtet. Sakspapirer skal sendes ut senest syv dager før årsmøtet. 
Sakspapirer skal som hovedregel sendes per e-post.»

Det er altså ikke tilstrekkelig å kunngjøre forslag og frister.

Foruten de nevnte punktene åpner ikke vedtektene for Sør-Trøndelag for at medlemmene i 
fylkeslaget i praksis kan kreve ekstraordinært årsmøte. Kravet som stilles i §6.5, første punktum, 
«Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret beslutter det, eller når minst tre lokallag i fylket 
krever det.», overstiger det faktiske antall lokallag i fylket.

Med bakgrunn i det ovennevnte ber kontrollkomitéen herved sentralstyret om å ta ansvar for å kalle 
inn til et ekstraordinært årsmøte i Sør-Trøndelag Piratparti. Dette bør gjøres i samråd med 
fylkeslaget, for fastsettelse av praktiske detaljer.

Sakslisten bes holdes på et minimum, men bør, foruten minstekravene i Sør-Trøndelag Piratparti, 
minst også inneholde endringsforslag til de paragrafene som er i strid med sentrale vedtekter. 
Forslagstekst kan fremmes av både sentralstyret og medlemmer av fylkeslaget.

Sentralstyret gjøres samtidig oppmerksom på at lignende forhold kan eksistere i andre fylkeslag, og 
gis tilsvarende handlefrihet under likeverdige forutsetninger.

Errata: Etter at denne uttalelsen ble skrevet har det blitt klart at fylkesstyret nå har kalt inn alle 
fylkeslagets medlemmer til årsmøte, samt uttrykt aksept for gjeldende regler diktert av 
hovedorganisasjonens vedtekter. Kontrollkomitéen overlater til sentralstyret å tilse at avholdelsen 
av dette ekstraordinære årsmøtet gjennomføres på en tilfredsstillende måte.
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