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VEDTEKTER FOR NORGES LOTTEFORBUND 

 

§ 1 

Navn og formål 

 

Norges Lotteforbund er en sammenslutning av landets lotteforeninger  

som arbeider etter Norges Lotteforbunds (heretter benevnt NLF)  

vedtekter og retningslinjer. 

 

NLF er politisk uavhengig og har til formål på frivillig basis under motto  

“For hjem og fedreland”: 

 

a) å arbeide for å styrke nasjonens forsvars- og beredskapsvilje 

b) å dyktiggjøre kvinner som i fredstid, ved kriser og væpnet konflikt kan arbeide i  

      og for Totalforsvaret 

 

Forbundets sete er i Oslo. 

 

§ 2 

Medlemsskap 

 

Medlemmer av NLF er de av forbundet godkjente lotteforeninger. 

 

Kvinner som ikke har forening i rimelig nærhet, kan være direkte medlemmer under NLF 

sentralt. 

 

Det gis adgang til støttemedlemskap.  

 

§ 3 

Organer 

 

Norges Lotteforbunds organer er landsmøtet og landsstyret. 

 

§ 4 

Landsmøtet 

 

Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet. Delegerte har stemmerett. Landsstyret har en 

stemme. Stemmen avgis av forbundsleder. Andre lotter og støttemedlemmer har talerett. 

 

Landsmøtet holdes hvert annet år innen utgangen av august måned på det sted landsstyret 

bestemmer. Det innkalles skriftlig med minst to måneders varsel. 

 

De delegerte beregnes ut fra medlemstallet i foreningen, som har betalt kontingent for 

foregående år. 

 

Foreninger som ved foregående års utgang hadde: 

-  inntil 20 medlemmer representeres ved                    1 delegert 

-  fra 21 medlemmer                                                    2 delegerte 

-  over 50 medlemmer                                                  3 delegerte 
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En av de delegerte bør være foreningens leder. 

 

Over forhandlingene føres protokoll som underskrives av forbundets leder og tre 

representanter som velges av landsmøtet. 

 

På ordinært landsmøte behandles: 

1. Forbundets beretning for de to siste kalenderår 

2. Regnskap for de to siste kalenderår 

3. Kontingent 

4. Arbeidsplan for de to kommende kalenderår 

5. Budsjett for de to kommende kalenderår 

6. Vedtektsendringer 

7. Andre saker lagt fram av av landsstyret og foreninger 

8. Valg av forbundets leder, landsstyre, valgkomite og revisor 

 

På landsmøtet kan bare behandles saker som er nevnt på dagsorden.  

I ekstraordinære tilfeller kan landsstyret fremme spesielle saker. 

 

Forslag fra landsstyret til endringer i vedtektene sendes foreningene innen foregående års 

utgang. 

 

Saker, inklusive forslag til endringer i vedtektene som foreningene ønsker behandlet på 

landsmøtet, må være innsendt skriftlig til landsstyret innen tre måneder før landsmøtet. 

 

Saksdokumentene skal være sendt foreningene innen en måned før landsmøtet. 

 

Med de unntak som følger av vedtektene, avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet skal saken tas opp til ny votering. Hvis det er ny stemmelikhet, gjør lederens 

stemme utslaget. 

 

Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall. 

 

Landsstyremedlemmene velges for to år av gangen. Råder det ekstraordinære forhold i landet, 

kan landsstyremedlemmene fungere ut over valgperioden. 

 

Er det foreslått flere kandidater til et verv i landsstyret – skal valg foregå skriftlig. Alle valg 

foregår skriftlig dersom landsmøtet krever det. 

 

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles på kort varsel etter beslutning av landsstyret eller når 

halvparten av foreningene krever det. 

 

§ 5 

Landsstyret 

 

Landsstyret leder forbundets virksomhet mellom landsmøtene,   

og består av 6 medlemmer og 1 varamedlem som er: 

Forbundsleder 

Nestleder med ansvar for kontakt med DSB 
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Seksjonsledere for: 

- Utdanning 

- Informasjon 

- Forsvaret 

Styremedlem 

Varamedlem 

 

Landsstyremedlem og varamedlem kan ikke inneha verv i en lokalforening.  

Hun kan heller ikke inneha verv som distriktslotte. 

 

Landsstyret holder møte når leder eller minst 2 landsstyremedlemmer forlanger det. 

Det er beslutningsdyktig når minst 4 landsstyremedlemmer er tilstede. 

Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 

 

Lederen har ansvar for forbundets løpende forretninger og forplikter forbundet. Alle viktige 

saker skal forelegges landsstyret til avgjørelse. Enhver sak må forelegges landsstyret til 

avgjørelse hvis ett landsstyremedlem forlanger det. 

 

§ 6 

Regnskapsår 

 

NLF’s regnskapsår omfatter tiden fra og med 1. januar til og med 31. desember. 

 

§ 7 

Kontingent 

 

Kontingenten fastsettes av landsmøtet og innkreves sentralt og fordeler som følger: 

 

a) Vanlig medlemskap: 60 % til NLF og 40 % til foreningene 

b) Medlem som er pensjonist: 60 % av fastsatt kontingent fordelt med 60 % til NLF og 40 % 

til foreningene 

c) Støttemedlemmer: 60 % av fastsatt kontingent fordelt med 60 % til NLF og 40 % til 

foreningene. 

 

§ 8 

Eksklusjon 

 

Landsstyret kan ekskludere medlemmer av et foreningsstyre som ikke arbeider i samsvar med 

vedtekter og instrukser eller som skader organisasjonens omdømme. Det samme gjelder 

direkte medlemmer av NLF sentralt. 

 

Vedtaket om eksklusjon må fattes med minst 2/3 flertall av et fulltallig landsstyre. 

 

Landsstyret kan om nødvendig oppnevne et interimstyre som skal fungere inntil nytt styre blir 

valgt. 

 

Den eller de som er ekskludert kan innanke vedtaket for landsmøtet, dog uten oppsettende 

virkning for eksklusjonen. Det trengs minst 2/3 flertall for å opprettholde vedtaket om 

eksklusjon. 
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§ 9 

Oppløsning 

 

Forslag om oppløsning av NLF kan tas opp til behandling dersom minst halvparten av 

foreningene skriftlig har uttalt seg for oppløsning. 

 

Vedtak om oppløsning må fattes med minst 2/3 flertall på landsmøte. 

 

Ved vedtak om oppløsning bestemmer siste landsmøte hvordan midlene skal disponeres under 

hensynstaken til vedtektenes § 1. 
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VEDTEKTER FOR LOTTEFORENINGEN 

 

§ 1 

Navn og formål 

 

 

.......................................... Lotteforening er tilknyttet Norges Lotteforbund, er politisk 

uavhengig og har til formål på frivillig basis under mottoet “ For hjem og fedreland ” : 

 

a)   å arbeide for å styrke nasjonens forsvars- og beredskapsvilje. 

c) å dyktiggjøre kvinner som i fredstid, ved kriser og væpnet konflikt kan arbeide i og  

      for Totalforsvaret 

 

Foreningens navn skal godkjennes av landsstyret. 

 

§ 2 

Virksomhet 

 

Foreningens virksomhet må være i samsvar med NLF vedtekter og bestemmelser. 

 

§ 3 

Medlemskap 

 

 

Enhver kvinne som er norsk statsborger, har fylt 16 år og har gjennomgått NLF’s 

grunnleggende kurs, samt forpliktet seg til å arbeide for eller støtte foreningens formål, kan 

være medlem og benevnes lotte. 

 

Det gis adgang til støttemedlemskap. 

 

§ 4 

Organ 

 

Foreningens organ er årsmøtet, medlemsmøtet og foreningens styre. 

 

§ 5 

Årsmøtet 

 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen februar måned. 

 

Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers varsel. Innkalling med dagsorden sendes skriftlig til 

hvert medlem eller kunngjøres i lokalpressen. De saker som er nevnt på dagsordenen skal 

utlegges til gjennomsyn hos leder/sekretær. 

 

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt kontingent for foregående år. 

 

Støttemedlemmer kan delta med talerett. 
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Årsmøtet er beslutningsdyktig når et visst antall stemmeberettigede medlemmer er tilstede. 

Dette antallet fastsettes av årsmøtet ut fra de lokale forhold. 

 

Over forhandlingene føres protokoll som underskrives av leder og to stemmeberettigede som 

velges av årsmøtet. 

 

På ordinært årsmøte behandles: 

 

1. Årsberetning for siste kalenderår 

2. Regnskap for siste kalenderår 

3. Arbeidsplan for kommende kalenderår 

4. Budsjett for kommende kalenderår 

5. Saker lagt frem av styret 

6. Saker lagt fram av medlemmene 

7. Valg av foreningens styre, revisor, delegerte til landsmøtet og eventuelt  

   delegerte til andre organisasjoner 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt skriftlig til styret  

innen 1. januar. 

 

På årsmøtet kan bare de saker som er nevnt på dagsordenen tas opp til behandling. Saker som 

eventuelt kommer fram under årsmøtet kan tas opp til diskusjon hvis over halvparten av de 

stemmeberettigede stemmer for det. 

 

Med unntak som følger av vedtektene, avgjøres sakene med alminnelig flertall. Ved 

stemmelikhet skal saken tas opp til ny votering. Hvis det er ny stemmelikhet gjør lederens 

stemme utslaget. 

 

Foreningens leder og styrets øvrige medlemmer velges for to år av gangen. Av styrets 

medlemmer uttrer, om mulig, vekselvis halvparten.  

 

Er det foreslått flere kandidater til et verv i foreningens styre, skal valg foregå skriftlig. Alle 

valg skal foregå skriftlig dersom årsmøtet krever det. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på kort varsel når medlemsmøtet og/eller styret 

forlanger det. 

 

§ 6 

Styret 

 

Foreningen ledes av et styre som minst består av leder og kasserer.  

Styrets sammensetning forøvrig fastsettes av årsmøtet. 

 

Styremøte innkalles av lederen og er beslutningsdyktig når minst halvparten av 

styremedlemmene er til stede. I styrer med inntil 3 medlemmer, må minimum 2 være tilstede. 

 

Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 

 

Lederen har ansvaret for foreningens løpende forretninger. 
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Alle viktige saker skal forelegges styret og medlemsmøtet. 

 

§ 7 

Regnskapsår 

 

Foreningens arbeids- og regnskapsår omfatter tiden fra og med 1. januar til og med 31. 

desember. 

§ 8 

Kontingent 

 

Kontingenten fastsettes av landsmøtet og innkreves sentralt. Medlemmene er årsbetalende. 

Tidligere inngått livsvarig medlemskap er gyldig. Medlemmer som står til rest med kontingent 

for 2 år strykes etter skriftlig meddelelse til vedkommende medlem. Opphører medlemsskapet 

skal legitimasjonsboken gjennomhulles. Utmelding må skje skriftlig. 

 

§ 9 

Eksklusjon 

 

Foreningens styre kan ekskludere medlemmer som motarbeider organisasjonens formål eller 

som skader dens omdømme. Grunnlag for vedtak må dokumenteres skriftlig. 

 

Den ekskluderte kan innanke vedtaket for årsmøtet, dog uten oppsettende virkning for 

eksklusjonen. 

 

§ 10 

Oppløsning 

 

Forslag om oppløsning av foreningen kan tas opp til behandling hvis minst halvparten av 

medlemmene skriftlig har uttalt seg for oppløsning. 

 

Vedtaket om oppløsning må fattes med minst 2/3 flertall på årsmøtet. 

 

Vedtaket om oppløsning må godkjennes av landsstyret. I tilfelle av oppløsning tilfaller 

foreningens midler NLF. 

 

Foreninger som ikke fungerer i samsvar med lover og bestemmelser kan oppløses av 

landsstyret. Det samme gjelder foreninger som har mindre enn 3 medlemmer, hvor det ikke 

har vært aktivitet eller årsrapport ikke er levert de siste 3 år. 

 

 

 
 

Oktober 2009 

 

 

 

 

Erstatter alle tidligere vedtekter 


