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Første gang vedtatt 26.01.16 

Sist vedtatt med endringer 10.03.20. 

Vedtekter for GMO-nettverket 

 

Kapittel 1: Navn og formål 

§ 1-1 Navn 

Foreningens navn er GMO-nettverket 

§ 1-2 Formål for nettverkets arbeid: 

• GMO-nettverket arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge 

GMO-fri mat, fôr, frø og dyr. Med genmodifisert organisme (GMO), menes en plante, 

et dyr eller en mikroorganisme som har fått arvestoffet sitt endret ved hjelp av 

genteknologi 

• GMO-nettverket skal bidra til en restriktiv praksis for bruk av GMO nasjonalt og 

internasjonalt  

• GMO-nettverket skal gjennom oppbygging og spredning av kunnskapsbasert 

informasjon bidra til en demokratisk debatt om GMO 

• GMO-nettverket er ikke prinsipielt mot genteknologi og GMO, men skal være en 

pådriver for uavhengig forskning og en føre-var basert tilnærming innen lovregulering 

og anvendelse av GMO 

 

Kapittel 2: Organisasjonsform 

§ 2-1 Organisasjonsform 

GMO-nettverket er en forening med begrenset ansvar. Foreningen fungerer som en 

paraplyorganisasjon for organisasjoner, bedrifter og andre private eller offentlige 

institusjoner. GMO-nettverket er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Arbeidsområder 

og prioriteringer er nedfelt i politisk plattform, budsjett og arbeidsplan. 

 

Kapittel 3: Medlemskap 

§ 3-1 Opptak av medlemmer 

Landsomfattende organisasjoner som støtter formålet i §1-2 og som ønsker å arbeide aktivt 

gjennom GMO-nettverket kan tas opp som medlemmer. 

Årsmøtet fatter vedtak om opptak av nye medlemmer med minst 3/4flertall av de avgitte 

stemmene. 

§ 3-2 Medlemskontingent 
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Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 

Medlemmer står fritt til å gi støtte ut over den fastsatte kontingenten. 

§ 3-3 Utmelding 

Medlemskap opphører fra og med den dato et medlem melder seg ut. Innbetalt 

medlemskontingent beholdes av GMO-nettverket. 

§ 3-4 Utelukkelse av medlemmer 

Medlemmer som opptrer i strid med GMO-nettverket sine vedtekter, formål eller politisk 

plattform, kan utelukkes som medlem. Årsmøtet fatter vedtak om utelukkelse med minst 3/4 

flertall av de avgitte stemmene. 

Forslag om utelukkelse skal behandles av styret og styret skal legge fram en skriftlig 

innstilling senest en måned før årsmøtet. 

 

Kapittel 4: Støttemedlemskap 

§ 4-1 Opptak av støttemedlemmer 

Organisasjoner, bedrifter og andre private eller offentlige institusjoner som støtter formålet i § 

1-2 kan bli støttemedlem av GMO-nettverket.  

Årsmøtet fatter vedtak om opptak av nye støttemedlemmer med minst 3/4 flertall av de avgitte 

stemmene. 

§ 4-2 Støttemedlemskontingent 

Årsmøtet fastsetter støttemedlemskontingenten med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmene. Støttemedlemmer står fritt til å gi støtte ut over den fastsatte kontingenten. 

§ 4-3 Opphør av støttemedlemskap 

Støttemedlemskap opphører fra og med den dato støttemedlemmet ber om det. Innbetalt 

støttemedlemskontingent beholdes av GMO-nettverket. 

§ 4-4 Utelukkelse av støttemedlemmer 

Støttemedlemmer som opptrer i strid med GMO-nettverket sine vedtekter, formål, eller 

politisk plattform, kan utelukkes som støttemedlem. Årsmøtet fatter vedtak om utelukkelse 

med minst ¾ flertall av de avgitte stemmene. 

Årsmøtet skal behandle forslag om utelukkelse som egen sak. Forslag om utelukkelse skal 

behandles av styret og styret skal legge fram en skriftlig innstilling senest to uker før 

årsmøtet. 

 

Kapittel 5: Årsmøtet 

§ 5-1 Årsmøtets myndighet 

Årsmøtet er høyeste myndighet i GMO-nettverket.  



3 
 

§ 5-2 Tidspunkt for årsmøtet 

Årsmøtet holdes i løpet av første kvartal hvert år. 

§ 5-3 Innkalling til årsmøtet 

Årsmøtet kunngjøres med minst 8 ukers varsel. 

§ 5-4 Årsmøtets sammensetning 

Årsmøtet består av medlemmer, støttemedlemmer og daglig leder. 

§ 5-5 Tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet 

Medlemmer har tale- forslags- og stemmerett. 

Hver medlemsorganisasjon har 1 stemme. 

Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av valgkomiteen 

er valgbare. 

Støttemedlemmer og daglig leder har tale- og forslagsrett. 

Medlemmer av styret har ikke stemmerett ved behandling av beretning eller regnskap. 

Årsmøtet kan med alminnelig flertall gi andre talerett etter behov. 

§ 5-6 Saker til årsmøtet 

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 

a) forretningsorden 

b) godkjenning av styrets årsmelding 

c) godkjenning av revidert regnskap 

d) budsjett 

e) andre saker  

f) valg av styre, valgkomite, to medlemmer til å underskrive protokollen og revisor 

§ 5-7 Saksbehandling og innstilling 

Styret skal saksbehandle og fremme innstilling i alle saker som skal behandles av årsmøtet, 

bortsett fra valg av styre og revisor. 

Valgkomiteen skal fremme innstilling på valg av styre og revisor. 

§ 5-8 Tidsfrister for årsmøtet 

Frist for medlemmer og støttemedlemmer til å fremme saker er senest 6 uker før årsmøtet. 

Frist for forslag til vedtektsendringer er senest 6 uker før årsmøtet. 

Frist for nominering av styremedlemmer er senest 6 uker før årsmøtet. 

Frist for utsendelse av sakspapirer, herunder forslag til vedtektsendringer er senest 3 uker før 

årsmøtet. 
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Frist for utsendelse av valgkomiteens innstilling er senest 3 uker før årsmøtet. 

§ 5-9 Votering og vedtak på årsmøtet 

Det er et mål at alle vedtak i GMO-nettverket er enstemmige. 

Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, er et vedtak gyldig når det er fattet med 

alminnelig flertall blant de avgitte stemmene. Et forslag anses som falt dersom det er avgitt 

like mange stemmer for og mot forslaget. 

Der avholdes skriftlig votering når minst et medlem krever det. 

§ 5-10 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.  

Ekstraordinært årsmøte avholdes fortrinnsvis i forbindelse med andre møter i nettverket.  

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst fire ukers varsel.  

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er nevnt i innkallingen. 

 

Kapittel 6: Styre og valgkomite 

§ 6-1 Styret 

Styret er høyeste myndighet i GMO-nettverket mellom årsmøtene.  

Styret og vararepresentanter til styret velges av årsmøtet. 

Styret består av en leder og to til fire styremedlemmer. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme.  

Styret skal ha 3 vararepresentanter i nummerert rekkefølge. 

Både menn og kvinner skal være representert. Styremedlemmer er valgt som representanter 

for sine organisasjoner.  

Styremedlemmer velges for 2 år, leder og vararepresentanter velges for ett år. 

Styret vedtar selv sin forretningsorden. 

§ 6-2 Valgkomite 

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av tre medlemmer og ett varamedlem. Både menn 

og kvinner skal være representert. 

Valgkomiteen konstituerer seg selv og vedtar selv sin forretningsorden.  

 

Kapittel 7: Andre bestemmelser 

§ 7-1 Revisor 

GMO-nettverkets regnskap revideres av offentlig godkjent revisor.  
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§ 7-2 Ansatte 

Styret ansetter daglig leder i GMO-nettverket. 

 

Kapittel 8: Vedtektsendring og oppløsning 

§ 8-1 Vedtektsendringer 

Vedtekter kan kun endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Forslag til slik endring må fremmes seinest 6 uker før landsmøtet. 

§ 8-2 Oppløsning 

Oppløsning kan vedtas med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene på to påfølgende 

årsmøter. Det må minst være gått to måneder mellom de to årsmøtene. 

Dersom GMO-nettverket oppløses, bestemmer det siste årsmøtet fordeling av formuen til 

allmennyttige formål i tråd med § 1.2  

 

 


