Vedtekter for SVs lhbt-nettverk
§ 1 Navn og formål
§ 1.1. Navn
Nettverkets navn er Sosialistisk Venstrepartis lhbt-nettverk, som kortform kan SVs
lhbt-nettverk benyttes.
§ 1.2. Formål
SVs lhbt-nettverk jobber for å sette seksuelle- og kjønnsminoriteters situasjon og
rettigheter på den politiske dagsordenen. Nettverket bistår SVs folkevalgte i lhbtspørsmål og jobber for å styrke SVs profil i disse spørsmålene utad. Internt i partiet
fungerer nettverket som et samlingspunkt for SVs lhbt-medlemmer.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap i nettverket er åpnet for alle medlemmer i SV som ønsker å jobbe for
formålet til nettverket.
§ 3 Styret
Nettverksstyret har ansvaret for det politiske og organisatoriske arbeidet mellom
årsmøtene og kan uttale seg på vegne av nettverket.
§ 3.1. Styrets sammensetting
Nettverksstyret består av 7-9 medlemmer.
Styret er sammensatt slik: Leder, nestleder og 5-7 styremedlemmer.
Styret velges for ett år av gangen.
Over 50 % av styret må være tilstede for å gjøre lovlige vedtak.
§ 3.2. Styrets oppgaver
Nettverksstyret er SVs lhbt-nettverks høyeste myndighet mellom årsmøtene.
-

Styret har ansvar for gjennomføring av arbeidsplan og andre vedtak fra årsmøtet
Styret er den øvrige partiorganisasjonens kontaktledd til nettverket
Styret er nettverkets ansikt utad
Styret har ansvar for nettverkets økonomi
Styret har ansvar for å ta vare på vedtak og dokumenter for ettertiden
Styret har ansvar for å kalle inn til årsmøter og forberede sakspapirer
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§ 4 Årsmøtet
Nettverkets høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes innen utgangen av februar
hvert år.
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i SV.
§ 4.1. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal minst behandle beretning, regnskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne
forslag og foreta valg.
§ 4.2. Innkalling og frister
Årsmøtet kunngjøres senest fire uker før årsmøtet.
Denne skal minst inneholde gjeldende vedtekter og informasjon om frister.
Forslag på endringer i vedtektene må fremmes senest to uker før årsmøtet.
Saksliste og saksdokument til årsmøtet gjøres tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet
holdes.
Uttalelser kan fremmes fram til møtet settes.
§ 4.3. Valg
Før hvert årsmøte arbeider en forberedende valgkomité. Den forberedende valgkomiteen
velges av årsmøtet foregående år.
Valgkomiteen innstiller, og årsmøtet velger:
-

Leder
Nestleder
5-7 styremedlemmer
En valgkomité på 3 personer

§ 5 Vedtektsendringer
Disse vedtekter kan bare endres av årsmøtet med 2/3 aktivt flertall.
Forslag til slik endring må fremmes senest to uker før årsmøtet.
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