
 

 

Forslag til endringer av vedtektene på årsmøte i Oslo KFU aug. 2014: 

 

Utdrag av vedtektene fra 18.oktober 2011 (Endringer markert med RØDT): 

 

§ 8 Årsmøte 
Årsmøtet, som holdes hvert år i august april måned, er foreningens høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret i begynnelsen av juni mars(1 mnd. varsel), direkte til Osloskolenes FAU via rektor/FAU 
leder.  
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 mnd. før årsmøtet.  
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for Osloskolenes FAU senest 1 uke før årsmøtet. 
 
Alle Oslos FAU har adgang til årsmøtet.  
Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 
 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Hvert FAU har en stemme. Ingen 
har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 mnd. før 
årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i 
forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

 

 

§ 12 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av kommunens FAU krever det. 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 13 Styret 

Foreningen ledes av et styre på 3 (eller fler) medlemmer som velges ut av KFU representantene for alle 

skolegruppene på Årsmøtet: Leder, Nestleder og Styrerepresentant.  

Styret kan rekruttere flere medlemmer om behov/ønske. Disse må ikke nødvendigvis ha en forankring i Oslo skolen / 

FAU. 

Styret disponerer i fellesskap over KFU sekretærstillingen, men Leder har personalansvaret. 

 

Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år. Et styremedlem kan velges for flere perioder. Det skal forsøksvis 

være kjønnsbalanse i styret. Funksjonstiden følger skoleåret, men det kan med fordel være en periode hvor både 

avtroppende og påtroppende medlemmer deltar for å ivareta kontinuiteten i arbeidet som er underveis. Lengden på 

denne perioden avtales i hvert tilfelle mellom involverte parter og i samtykke med resten av styret. 

Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser og handlingsplanen. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 



 

 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Oslo KFU’s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende 

instrukser og bestemmelser i samarbeid med regnskapsfører.  

4. Representere Oslo KFU utad (media). 

 

Styret skal holde møter når lederen eller to av de andre styrerepresentantene forlanger det, eller et flertall av KFU 

representantene forlanger det. Det planlegges møter ca. hver annen måned i skolesemesteret. Møter skal referatføres 

og referatet publiseres på KFUs nettside. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av KFU representantene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 

 

Revideringslogg for vedtekter gjeldende Oslo KFU |: 

 

Redigert § 13 til årsmøte i 2013: styresammensetning 

Redigert § 8 og § 13 til årsmøte 2014: flytte årsmøte til april, derav rapporteringsperiode lik kalenderår – samt mer 

åpen mulighet for rekruttering til styret og en mulighet for fleksibel overlapping av verv. 


