
VEDTEKTER 
for regionstyrer 

og områdeutvalg i 
NMS, 2018 - 2020

VEDTATT AV LANDSSTYRET 
2. FEBRUAR 2018, LS-SAK 05/18 



SIDE  2  AV 4VEDTATT LS SAK 05/18 

VEDTEKTER FOR REGIONSTYRENE

1.  GRUNNLAG
 a)  Regionstyret arbeider i tråd med gjeldende grunnregler og vedtekter for   
  organisasjonen.
 b)  Regionstyrets  hovedoppgave er å bidra til virkeliggjøring av NMS strategi   
	 	 innenfor	sitt	geografiske	område	og	arbeider	i	tråd	med	vedtatt	strategiplan.

2.  REGIONSTYRETS RETTIGHETER OG PLIKTER
  a)    Har mandat til å bruke ansatte ressurser innenfor avtalte rammer. 
 b) Deltar ved ansettelse av personell innenfor giveroppfølging ved utarbeidelse  
  av utlysningstekst og i vurdering av søkerlisten. 
 c) Uttaler seg ved utarbeidelse og endring av instruks for stillingene innenfor 
  giveroppfølging.
 d) Er samtalepart og høringsinstans for landsstyret i viktige saker.
 e) Møte landsstyret til drøfting av arbeidet i organisasjonen. (Jmf vedtekter for 
  LS §19)
 f) Sender styrereferat og årsrapport til landsstyret
 g) Regioner kan velge en to-nivå-modell hvor områdeutvalgslederne samlet i   
  møte uttaler seg på vegne av regionen / ivaretar noen av regionstyrets 
  funksjoner.

3.  REGIONSTYRETS OPPGAVER
 a) Utarbeide og vedta handlingsplan for regionen på grunnlag av område- 
  utvalgenes tiltaksplaner. 
 b) Utarbeide forslag til budsjett for regionstyrets og områdeutvalgenes aktiviteter.
 c) Samarbeide med ledere og ansatte innenfor de aktuelle seksjonene i NMS. 
 d) Samarbeide med NMS U i regionen i henhold til begge organisasjoners 
  vedtatte strategier.
 e) Organisere frivillighetsarbeidet i regionen i samarbeid med ansatte og i tråd  
  med overordnede planer.
 f) Koordinere arbeidet i regionen og være til inspirasjon for områdeutvalgene i  
  samarbeid med de ansatte. 

4.  REGIONENS ORGANER, - SAMMENSETNING/VALG
 a) Regionstyret består av minimum 4 personer og velges på regionens årsmøte  
  eller av områdeutvalgene. Begge kjønn skal være representert. Regionstyret   
  konstituerer seg selv.
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 b) Representantene velges for en periode på 1-3 år og kan gjenvelges en gang.   
  Nytt gjenvalg kan deretter skje etter opphold på en valgperiode. Det bør 
  velges personlige vararepresentanter.
 c) Alle betalende medlemmer i NMS og NMS U, medlemmer av forening og 
  2  medarbeiere fra hver gjenbruksbutikk, og som senest i løpet av året fyller 
  15 år, har tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet. 
 d) Kandidatene er forpliktet til å arbeide i lojalitet med NMS’grunnlag og formål. 
 e) Kandidatene må fylle atten (18) år senest det året årsmøtet holdes.   
	 f)	 Ved	valg	med	flere	kandidater	skal	begge	kjønn	være	representert	blant	de			
  foreslåtte kandidatene.  
 g) I regionstyret sitter også en representant fra NMS U og en NMS-ansatt som har  
  sitt arbeidssted knyttet til regionen, med stemmerett.
 h) Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til  
  stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

5.  SUPPLERENDE VEDTEKTER
 a) Regionstyrene kan vedta supplerende vedtekter utfra eget behov. Disse skal   
  godkjennes av Landsstyret. 

VEDTEKTER FOR OMRÅDEUTVALGENE 
1.  GRUNNLAG
 a) Områdeutvalgene arbeider i tråd med gjeldende grunnregler og vedtekter for  
  organisasjonen.
 b) Områdeutvalgenes hovedoppgave er å bidra til virkeliggjøring av NMS strategi  
	 	 innenfor	sitt	geografiske	område	og	arbeider	i	tråd	med	vedtatt	strategiplan.
 c) I regioner uten regionstyre må det avtales med områdeutvalgene i hvilken   
  grad de skal ivareta regionstyrets oppgaver.

2.  OMRÅDEUTVALGENES OPPGAVER
 a) Utarbeide tiltaksplan for sitt område og gjøre de prioriteringer som er  
  nødvendige utfra tilgjengelige ressurser. 
 b) Arbeide med motivasjons- og innsamlingsarbeid overfor foreninger,  
  menigheter og enkeltpersoner.
 c) Være samtalepart for regionstyret i vurdering av arbeidet i området.
 d) Holde kontakt med NMS gjenbruksbutikker, NMSU og NMS leirsteder i 
  området. 
 e) Sende referat fra områdeutvalgsmøtene til regionstyret/regionkontakt. 
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3.  ØKONOMI
 a) Jobber utfra budsjett for arbeidet i regionen/området
 b) Økonomiforvaltning må skje i henhold til retningslinjer som beskrevet i NMS  
  økonomihåndbok.
 c) Inntekter i foreninger/grupper som er tilsluttet NMS tilhører organisasjonen.   
  Midlene videresendes etter at nødvendige utgifter er trukket fra.

4.  SAMMENSETNING/VALG
 a) Områdeutvalget bør samles minst 4 ganger i året.
 b) Områdeutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene  
  er til stede.
 c) Områdeutvalget velges på årsmøte i området, og skal bestå av minimum 3   
  personer. Begge kjønn bør være representert.
 d) Representantene velges for en periode på 1-3 år og kan gjenvelges en gang.   
  Nytt gjenvalg kan deretter skje etter opphold på en valgperiode. 
 e) Alle betalende medlemmer i NMS og NMS U, medlemmer av forening og   
  medarbeidere i gjenbruksbutikk, og som senest i løpet av året fyller 15 år, har  
  tale- forslags- og stemmerett på årsmøtet. 
 f) Kandidatene er forpliktet til å arbeide i lojalitet med NMS’grunnlag og formål. 
	g)	 Ved	valg	med	flere	kandidater	skal	begge	kjønn	være	representert	blant	de			
  foreslåtte kandidatene.
 h) Kandidatene må fylle atten (18) år senest det året årsmøtet holdes.


