Til:
Sak:

Landsmøtet
LM SAK 02.03/21 – Forslag til endringer i Fremskrittspartiets vedtekter

Forslag til endringer i Fremskrittspartiets vedtekter
Det vises til vedtektenes bestemmelser i §20 om vedtektsendringer:
«Vedtektsendringer besluttes av Landsmøtet etter innstilling fra Landsstyret. For gyldig beslutning
kreves 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendringer må være Sentralstyret i hende senest 31.
desember. De endringer som Sentralstyret og Landsstyret slutter seg til, og de endringer som i
Landsstyret får minst 1/3 oppslutning, og hvor forslagsstiller ønsker det gjøres tilgjengelig sammen
med innkallingen til første Landsmøte.»
Vedlagt følger forslag for Landsmøtets behandling i tråd med vedtektenes bestemmelser.

Forslag 1
Forslagsstiller: Generalsekretær
Forslag
Vedtektenes § 16 A, siste strekpunkt, endres fra:
"Søknad om medlemskap jfr. § 3, må godkjennes av både vedkommende bydelslag og Oslo FrP."
til
"Søknad om medlemskap jfr. § 3 punkt 1, må godkjennes av både vedkommende bydelslag og
Oslo FrP."
Merknad om redaksjonell endring:
Dagens tekst i vedtektene er: "Søknad om medlemskap jfr. § 3 må godkjennes av både
vedkommende bydelslag og Oslo FrP."
Hensikten med denne teksten i vedtektene er at både fylkesstyret i Oslo FrP og bydelslaget, må
godkjenne søknader om å bli medlem av et bydelslag i Oslo som medlemmet ikke er bosatt i.
Vedtektenes § 3 omfatter også søknad om medlemskap fra medlemmer som hadde verv når de
meldte seg ut, og søknad om medlemskap fra medlemmer som tidligere er fratatt medlemskapet.
Med dagens tekst kan vi derfor risikere at man krever at både bydelslaget og fylkesstyret skal
godkjenne slike søknader.
Ved å presisere at det er punkt 1 i § 3 denne bestemmelsen gjelder for, unngår vi denne
problemstillingen, da søknader fra utmeldte er omtalt i § 3, punkt 2.
Årsaken til at denne problemstillingen har oppstått er at innholdet i § 3 tidligere var oppdelt i to
paragrafer, men nå er slått sammen i samme paragraf.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas
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Forslag 2
Forslagstiller: Bærum FrP
Forslag
§3 Medlemskap
2. Opphør av medlemskap
Medlemmer som gjennom sin utmelding eller offentlig handling søker å skade partiet, partiets
tillitsvalgte eller folkevalgtes omdømme, anses som aktivt utmeldt. Aktivt utmeldte kan ikke
bli medlem igjen før fylkesstyret, etter uttalelsene fra lokallagets styre, med 2/3 flertall har
godkjent søknad om gjenopptak av medlemskap.
Vedtaket i fylkesstyret, om aktiv utmelding eller søknad om gjenopptak av medlemskap, kan
innen 14 dager ankes inn for Sentralstyret til behandling. Slik anke kan fremmes av
fylkesstyrets mindretall, lokallagets styre eller av søkeren.
Medlemmer som melder seg ut av partiet mens de har tillits- eller folkevalgte verv skal
registreres som aktivt utmeldt uansett utmeldingsårsak. Aktivt utmeldte kan ikke innvilges
nytt medlemskap før etter utløpet av gjeldende valgperiode, dog ikke mindre enn to år.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas

Forslag 3
Forslagsstiller: Viken FrP
Forslag
Endre vedtektenes §3 pkt. 1 slik at det harmonerer med vedtektenes §13.
Ordet region tas med i vedtektenes §3 pkt. 1, 2. avsnitt.
Dagens § 13 Lokallag
A.
De medlemmer som bor i kommunen eller regionen danner lokallaget. Lokallaget kan bestå av
medlemmer i flere kommuner, men ingen kan være medlem av mer enn ett lag.
Fylkesstyret og sentralstyret skal godkjenne bruken av partiets navn ved stiftelse av lokallag i
Fremskrittspartiet.
Endring i tekst § 3 Medlemskap (endring merket med gult).
1. Medlemskap
Partiet er åpent for alle som slutter seg til partiets formål, program og vedtekter. Partiet bestemmer
ifølge alminnelig foreningsrett, selv hvem som kan opptas som medlem og hvem som ikke opptas.
Personer som er individuelt medlem av annet parti, konkurrerende politisk organisasjon eller annen
virksomhet hvis formål og profil kan skade Fremskrittspartiet, kan ikke være medlem.
Medlemmer tilknyttes lokallaget i den kommunen eller regionen der de har sin folkeregistrerte
bostedsadresse. Finnes det ikke lokallag i kommunen, tilknyttes medlemmet fylkeslaget. Unntak fra
dette avgjøres etter søknad til det lokal- eller fylkeslaget som medlemskapet ønskes flyttet til. Ingen
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kan være medlem i mer enn ett lag, eller ha medlemsrettigheter på mer enn ett ordinært årsmøte i
løpet av ett år.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Forslag 4
Forslagsstiller: Viken FrP
Forslag:
§11 D Nytt siste avsnitt.
I områder der det er dannet regionslag ivaretas samme representasjon til fylkesårsmøtet som om det
eksisterer separate lokallag. For å kunne velges som delegat må medlemsmassen i kommunen være
ivaretatt slik at om man der hadde fungerende lokallag, ville man hatt delegater beregnet etter
delegatberegning over. Årsmøtevalgte delegater må være bosatt i kommuner der man tidligere
hadde lokallag som senere er sammenslått til regionslag.
Landsstyrets innstilling:
Forslaget avvises
1/3 mindretallsdissens fra landsstyret:
Forslaget vedtas
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