
Godkjenning av vedtektene for Landslaget for språklig samling

Til landsmøtet 09.12.2017
Fra Thomas Hoel

Bakgrunnen for framlegget
På landsmøtene i 2011 og 2015 blei det fatta vedtak som implisitt forutsatte endring av vedtektene
for laget (2011: nedlegging av bladet, 2015: nedlegging av årboka). På landsmøtet i 2013 blei 
følgende kommentert: "I samband med dette punktet [valg av styre] oppdaget møtet at 
vedtektene våre var utdaterte på flere punkter og måtte ajourføres av styret med det første."

Ajourføring av vedtektene blei tatt opp som sak på styremøtet 16.11.2016. Det blei lagt fram et 
forslag til reviderte vedtekter, som styremøtet vedtok med noen endringer. I referatet står det bl a: 
«Forslaget ble godkjent med enkelte mindre endringer (forenklinger). Det ble også vedtatt at 
vedtektene skulle være på (radikalt) bokmål istedenfor nynorsk. Det ble en diskusjon om dateringa 
av de nye vedtektene, og konklusjonen ble at de skulle dateres til da de ble vedtatt av styret, dvs. 
16/11 2016.»

I ukene etter styremøtet blei det i tråd med vedtaket på styremøtet sirkulert et vedtektsforslag 
oversatt til bokmål. Det blei meldt inn noen få kommentarer, og et siste forslag blei sirkulert 
27.11.2016. Kommentarfrist var 02.12.2016, men ingen kommentarer kom.

Siden det etter vedtektene er landsmøtet som vedtar endringer i vedtektene, ønsker lederen å 
legge de reviderte vedtektene fram for landsmøtet 2017 til orientering og godkjenning.

Vedtekter for LSS
Vedtatt på landsmøtet 10.10.1976 med endringer av 23.10.1983, 1.11.1987, 15.11.2003, 3.12.2011
og 16.11.2016

1) Formålet til Landslaget for språklig samling (LSS) går fram av det prinsipprogrammet som er 
lovlig vedtatt i organisasjonen. LSS er partipolitisk uavhengig.

2) De som deler det synet på språksaka som LSS hevder gjennom prinsipprogrammet sitt, og 
som betaler medlemskontingent, kan bli medlemmer.

3) LSS har nettsider der laget kommuniserer med medlemmene og publiserer innlegg. 
Redaktøren i LSS har ansvaret for nettsidene og er ansvarlig overfor landsmøtet.

4) Landsmøtet er øverste organ i organisasjonen. Normalt skal det holdes landsmøte hvert 
annet år, men styret kan kalle inn til landsmøte oftere. Dersom minst 50 medlemmer krever 
det, skal det holdes ekstraordinært landsmøte. Alle som har vært medlem i organisasjonen i 
minst 3 måneder og som har betalt kontingent, kan delta på landsmøtet.

5A) Landsmøtet velger et styre med slike medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre 
styremedlemmer. Til styret skal det velges tre varamedlemmer.

5B) Landsmøtet velger redaktør for lagets nettsider. Redaktøren skal velges blant medlemmene 
eller varamedlemmene i styret.

5C) Landsmøtet velger valgnemnd.
5D) Landsmøtet fastsetter prinsipprogrammet til organisasjonen. Endringsframlegg til prinsipp-

programmet kan vedtas med simpelt flertall, men skal først være lagt fram til drøfting på 
nettsidene.

5E) Landsmøtet fastsetter medlemskontingenten.



6) Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede.
7) Framlegg til endringer i lovene krever 2/3 flertall på landsmøtet for å bli vedtatt. Framlegg 

om oppløsning av organisasjonen må ha 2/3 flertall i to etterfølgende ordinære landsmøter 
for å bli vedtatt. I begge høve skal framlegga først være lagt fram til drøfting på nettsidene.


