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VEDTEKTER FOR NEI TIL ATOMVÅPEN
(Vedtatt 12/11 – 1990 og med endringer 16/11 – 1997, 07/11 – 1999, 11/11 –
2001, 9/11 – 2003), 21/11 – 2009 og 19/10 – 2011, 2/11 – 2013, 21/03 – 2015)
§ I FORMÅL
Nei til Atomvåpen (NTA) har disse overordnede formålene:
• å hindre utvikling, prøving, produksjon, utplassering, spredning og bruk
av atomvåpen
• å ødelegge alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert
atomnedrustning
• å avvikle atomkraftanlegg og hindre at nye atomkraftanlegg bygges
NTA arbeider for disse formålene gjennom intern og ekstern informasjon,
aksjoner, kampanjer, samarbeid med andre organisasjoner og påvirkning av
myndigheter.
§ II MEDLEMSKAP
NTA har individuelle medlemmer. I tillegg kan det åpnes for det kollektivt
medlemskap for fagbevegelsen og andre organisasjoner. Styret utarbeider
nærmere retningslinjer for dette.
Sentralorganisasjonen har ansvar for å vedlikeholde et sentralt medlemsregister
for alle medlemmer, enten de tilhører et lokal- og/eller fylkeslag eller bare er
individuelle medlemmer uten tilknytning til noe lad. 2/3 av
medlemskontingenter fra medlemmer som tilhører et lokallag skal tilfalle
lokallaget, mens 1/3 av kontingenten tilfaller sentralleddet.
Sentralorganisasjonen har ansvar for innkreving av medlemskontingent.
§ III LOKALLAG
Lokallagene danner grunnlaget for NTAs virksomhet. Lokallagene velger selv
arbeidsmåter ut fra NTAs formål og arbeidsplaner.
Lokallagene ledes av et styre valgt på årsmøtet. Lokallagets årsmøte vedtar selv
egne vedtekter og budsjetter.
Et lokallag må avholde årsmøte og ha et styre bestående av minst tre personer
for å godkjennes som lag.
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Ved oppløsning av et lokallag tilfaller lagets midler fylkesorganisasjonen der
slike finnes, eller NTA sentralt. Midlene han senere tilbakeføres ved eventuell
gjenoppretting av lokallaget.
§ IV FYLKESLAG
Lokallagene i et fylke kan slutte seg sammen i et fylkeslag. Fylkeslaget ledes av
et styre valgt på årsmøtet. Årsmøtet vedtar selg egne vedtekter og budsjetter.
I fylker uten fylkeslag bør ett lokallag ha fylkes koordinerende ansvar.
§ V LANDSMØTE
Landsmøtet er organisasjonens høyest organ og avholdes hvert annet år.
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for inneværende og
foregående år har stemmerett på landsmøtet. Det skal fastsettes en delegatavgift
som sikrer en rettferdig fordeling av reisekostnadene. Hovedstyret fastsetter
nærmere retningslinjer for dette.
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være hovedstyret i hende 6 uker
før landsmøtet settes. Innkalling til landsmøtet med endelig saksliste sendes
lokallag, fylkeslag og delegater senest en måned før landsmøtet. Endringsforslag
til vedtekter må sendes til sekretariatet senest 2 uker før landsmøtet.
Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Landsmøtet ledes av
en eller flere møteledere valgt på møtet. Det føres protokoll som refererer alle
forslag som behandles og alle vedtak som gjøres. Referent(er) velges på møtet.
Protokollen skal avsluttes på møtet og undertegnes av møteleder(e) og
referent(er).
Ordinært landsmøte skal alltid behandle følgende saker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av delegatenes fullmakter.
Godkjenning av dagsorden.
Valg av møteledere og referenter.
Beretning for siste periode.
Revidert regnskap for siste periode.
Innkomne forslag.
Arbeidsplan for kommende landsmøteperiode.
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• Valg av hovedstyre, valgkomité og revisor
Valgte representanter har tale, forslags og stemmerett. Hovedstyrets
medlemmer, samt ansatte i organisasjonens sentrale sekretariat har tale og
forslagsrett. Valgkomitéens medlemmer har tale og forslagsrett under valgene.
Andre kan etter vedtak gis talerett.
Personvalg skal skje skriftlig dersom noen krever det. De anses som valgt som
har fått stemmer fra mer enn halvparten av de stemmeberettigede, om nødvendig
etter omvalg. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
Alle vedtak og valg på landsmøtet gjøres ved alminnelig flertall unntatt
vedtektsendringer som krever 2/3 flertall, jf. § XI.
§ VI EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles etter vedtak i hovedstyret eller etter krav
fra minst ¼ av lokallagene eller ¼ av medlemmene. Reglene for innkalling,
frister, beslutningsdyktighet, møteledelse, protokollførsel, stemmerett og
framgangsmåte ved avstemninger er de samme som ved det ordinære
landsmøtet. Men bare de sakene som er nevnt i innkallingen skal behandles.
§ VII HOVEDSTYRET
Hovedstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene. Det skal
følge opp landsmøtets vedtak og styre organisasjonens løpende virksomhet.
Hovedstyrets velges av landsmøtet for 2 år av gangen. Det består av 9
medlemmer med 3 varamedlemmer. Varamedlemmene har alltid møte. Og
talerett – og stemmerett når de møter for et fast styremedlem.
Ved valg av styret skal det tas hensyn til kjønnsbalanse og en hensiktsmessig
bredde mht. alder, sosial og politisk bakgrunn. Det nye styret tiltrer ved
landsmøtets avslutning.
Leder og nestleder(e) velges ved særskilt valg på landsmøtet. Disse danner til
vanlig hovedstyrets arbeidsutvalg.
Alle vedtak i hovedstyret gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
leder dobbeltstemme.
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Innkalling til hovedstyret med saksliste sendes ut senest en uke før møtet. Styret
er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 7 stemmeberettigede er til
stede. Det føres protokoll fra hovedstyrets arbeidsutvalgets møter.
Ansatte i NTA deltar på hovedstyremøtene med tale og forslagsrett. Hovedstyret
kan i enkelte saker gi andre personer observatørstatus med talerett.
Hovedstyret kan opprette utvalg som skal forberede og drive fram saker i
samsvar med NTAs arbeidsplan. Utvalgene kan arbeide med prioriterte
saksområder, faglige utfordringer, aksjoner og kampanjer og/eller være rettet
mot bestemte målgrupper. Utvalgene skal arbeide i nær kontakt med
hovedstyrets medlemmer.
§ VI SEKRETARIATET
Sekretariatet har ansvar for den daglige virksomheten ut fra landsmøtets og
hovedstyrets vedtak. Hovedstyret ansetter medarbeidere og fastsetter instruks for
sekretariatet.
§ IX ØKONOMI
Organisasjonens regnskapsår følger kalenderåret. Landsmøtet godkjenner
organisasjonens regnskap og vedtar budsjett og økonomiske retningslinjer.
Landsmøtet fastsetter kontingenten for direkte medlemmer og
kontingentandelen for medlemmer av lokallag.
§ VEDTEKTSENDRINGER
Disse vedtekter kan bare endres av ordinært landsmøte med 2/3 flertall.
Vedtektsendringene trer i kraft i det de blir vedtatt.
§ XI OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av Nei til Atomvåpen kan bare gjøres av ordinært
landsmøte med 2/3 flertall. Forslaget om oppløsning må fremmes senest tre
måneder før landsmøtet finner sted, og skal sendes lokallag, fylkeslag og
delegater senest to måneder før møtet. Ved oppløsning vedtar landsmøtet
hvordan organisasjonens midler skal disponeres. Midlene skal bare disponeres i
samsvar med organisasjonens formål.

