Sak 13 A Fra styret – Vedtektsendringer
Etter årsmøtet i 2015 bestod styret i ABUR av 8 medlemmer med stemmerett og 4
varamedlemmer uten stemmerett. Alle 12 blir kalt inn til styremøtene. Det å finne datoer for
styremøter som passer for alle aktive organisasjonsmennesker i et styre på 12 personer viser
seg i praksis å være umulig. Dette kompliseres av at flere kan få forfall på kort varsel, for
eksempel fordi de er vararepresentanter til offentlige politiske organ. Dette har i praksis ført
til at det har vært vanskelig både å sette datoer for styremøter. Med ytterligere forfall på kort
varsel gjennom sykdom, offentlige verv eller andre grunner har vi tilfeller hvor det blir
vanskelig å samle et vedtaksdyktig styre (minst halvparten av de stemmeberettigede).
Etter vedtektsendring i 2015, som tredde i kraft etter årsmøtet, kan de være maksimalt være 7
med stemmerett (leder + maksimalt 6 styremedlemmer). Det vil si at det må være minst 4
stemmeberettigede til stede for å være vedtaksdyktig. Styret mener at en bør gå lenger, og ha
et styre på leder og 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Kun første varamedlem
innkalles fast, og andre varamedlem kalles inn ved behov. En vil da kun trenge 3
stemmeberettigede for å være vedtaksdyktig, og kan fatte beslutninger raskere.
Styret vil derfor fremme følgende forslag til endringer i vedtektene:
§ 4 3. ledd
Stryke «minst» og «og maksimalt seks» slik at styret får fem medlemmer med stemmerett.
Videre ønsker en å stryke «inntil» og endre «fire» til «to» varamedlemmer.
Ny ordlyd:
Styret skal foruten styreleder bestå av fire styremedlemmer og to varamedlemmer i prioritert
rekkefølge.

§4 4. ledd
Skrives om. Ny ordlyd:
Flere enn to personer fra samme medlemsorganisasjon kan ikke velges inn i styret i ABUR.

§ 4 6. ledd
Skrives om. Ny ordlyd:
1. vara har møteplikt og 2. vara får innkalling ved behov. Når varamedlem ikke stiller for
styremedlemmer med forfall har en tale- og forslagsrett.

§6
Skrives om. Ny ordlyd:
Disse vedtektene kan kun endres med 2/3 av de avgitte stemmene i årsmøtet. Med mindre
annet blir bestemt trer vedtektsendringer i kraft straks.

