
Andre vedtektsendringer til sak 3:  
 
 

Stryke §16 i sin helhet. 
 

 

 

FRA:  

4.1 Som medlem regnes alle innmeldte fysiske personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har 

tillitsverv i andre partier. 
4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn. Medlemsrettigheter 

oppnås straks kontingent er betalt. 
 

 

TIL: 
4.1 Alle personer som deler vårt politiske grunnsyn, og som ikke har tillitsverv i andre partier, kan bli 

medlem. 

4.2 Medlemskap regnes fra det tidspunkt man skriftlig eller digitalt har meldt seg inn, og har betalt 

kontingent for inneværende år eller har en løpende betalingsplan for medlemskap sist betalt forrige år. 

 
 
 
FRA: 
13.1 Hvis et medlem motarbeider partiets politikk eller partiets valgte tillitsfolk, kan medlemmet 

ekskluderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for. 

13.2 Beslutningen om eksklusjon skal sendes til vedkommende medlem og med opplysning om at 

eksklusjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post. 

13.3 Et ekskludert medlem kan kreve at eksklusjonen forelegges neste landsmøte. Det ekskluderte medlem 

har adgang til landsmøtets behandling av eksklusjonen, og har her talerett. Landsmøtet kan treffe 

beslutning om at eksklusjonen oppheves. 

13.4 Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning. En slik 

avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret, og vedtaket må bekreftes med 2/3 flertall ved 

påfølgende landsmøte. 

 
 
TIL: 
13.1 Hvis et medlem motarbeider partiets politikk/vedtekter eller partiets valgte tillitsfolk, kan 

medlemmet suspenderes såfremt 2/3 av styret i lokallaget eller fylkeslaget stemmer for. 

13.2 Sentralstyret har myndighet til å suspendere medlemmer av partiet med umiddelbar virkning basert på 

§13.1. En slik avgjørelse krever minimum 2/3 flertall i sentralstyret. 

13.3 En skriftlig redegjørelse for beslutningen om suspensjon skal sendes til vedkommende medlem og 

med opplysning om at suspensjonen har øyeblikkelig virkning. Dette kan skje med elektronisk post. 

13.4. Et suspendert medlem kan påklage avgjørelsen til landsstyret, som kan med 2/3 flertall opprettholde 

eller omgjøre vedtak om suspensjon 

13.5. En suspensjon er tidsbegrenset frem til førstkommende ordinære landsmøte, og ophører automatisk 

dersom det ikke fremmes et eksklusjonsforslag. Suspenderte medlemmer kan ekskluderes fra partiet kun 

ved 2/3 flertall på et ordinært landsmøte. 

13.6 Suspenderte medlemmer kan ikke ta del i partiets offisielle arbeid og arrangement, men beholder sin 

stemmerett i alle saker medlemmet selv ikke er part. Eklsuderte medlemmer mister alle rettigheter til å 

delta i partiets offisielle arbeid, arrangement og kommunikasjon, og har ikke stemmerett på årsmøter, 

landsmøter, eller lignende. 

 


