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1. Valgbare medlemmer til DU 

1.1 Rune Sivertsen 

Det foreslås å endre § 16 b fra 

 

" Valgbare er alle tidligere tillitsvalgte som nevnt i § 24 m." 

til enten 

" Valgbare er alle tidligere tillitsvalgte som nevnt i § 24 m, samt tidligere tillitsvalgte med 

vervene regiformann eller forretningsfører for RF-Regi." 

eller  

" Valgbare er alle tidligere tillitsvalgte som nevnt i § 24 m, samt tidligere tillitsvalgte med 

vervene regiformann, forretningsfører for RF-Regi eller gidlesjef." 

Bakgrunn: 

Fisjonen mellom RF og RF-Regi gjorde at fremtidige regiformenn og forretningsførere for 

RF-Regi ikke lengre vil være valgbare. Dette er en uheldig konsekvens man ikke så i høst. 

Med tanke på at det kan være ideelt at noen i DU har erfaring med styre og stell i RF-Regi i 

fremtiden, foreslås dette forslaget til lovendring. Selv om Biørnegildet ikke er like kritisk for 

vanlig drift, legger jeg likevel med et ekstra forslag dersom generalforsamlingen mener 

vervet til gildesjef gir nok erfaring om hvordan foreningen driftes. 

  



2. RU kan ikke være medlem av styret til RF-Regi  

2.1 Rune Sivertsen 

 

Det foreslås å endre § 17 b fra 

 

" Revisjonsutvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av noen andre av de 

faste styrer, utvalg eller komiteer nevnt i § 7 a–h, inneha et annet verv i Realistforeningen 

eller ha vært medlem av Økonomiutvalget foregående to semestre. " 

til 

" Revisjonsutvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av noen andre av de 

faste styrer, utvalg eller komiteer nevnt i § 7 a–i, inneha et annet verv i Realistforeningen 

eller ha vært medlem av Økonomiutvalget foregående to semestre. " 

 

Bakgrunn: 

Fisjonen mellom RF og RF-Regi gjør at en slik presisering kan være lurt. Selv om nåværende 

ordlyd gjør at RU ikke kan ha vervene regiformann/forettningsfører for RF-Regi, kan de 

likevel være platekusksjef eller ha andre verv/roller i RF-Regi. Med tanken på at fisjonen 

skjedde for nettopp økonomiske grunner, samt at RF-Regi har en del penger og utstyr i 

omløp, gjør at dette hullet trolig bør tettes for fremtiden. 

  



3. Utestenging av funksjonærer 

3.1 Hovedstyret 

Lovendring: 
Tillegg til §10g). 

  

Fra: 
Hovedstyret kan bestemme at andre styrer, utvalg og komiteer selv kan knytte til seg inntil et 

bestemt antall funksjonærer for å utføre nærmere bestemte oppgaver. Funksjonærer blir 

regnet som medlemmer av gjeldende styrer og utvalg, dog uten stemmerett. 

  

Til: 
Hovedstyret kan bestemme at andre styrer, utvalg og komiteer selv kan knytte til seg inntil et 

bestemt antall funksjonærer for å utføre nærmere bestemte oppgaver. Funksjonærer blir 

regnet som medlemmer av gjeldende styrer og utvalg, dog uten stemmerett. Hovedstyret har 

anledning til å frata funksjonærer stillingen dersom en funksjonær forser seg mot foreningens 

lover, eller viser utillatelig oppførsel på foreningens arrangementer eller øvrig virksomhet. 

  

Begrunnelse: 

I paragraf 5 i lovene, som omhandler utestenging, står det at HS har mulighet til å utestenge 

medlemmer av foreningen. Ettersom medlemsskap kjøpes, kan man være funksjonær uten å 

være medlem. 

Dersom det oppstår en sak der Hovedstyret ser seg nødt til å utestenge en funksjonær som 

ikke har kjøpt medlemsskap, kan det oppstå en diskusjon rundt at hovedstyret ikke kan frata 

funksjonærer stillingen sin. 

Denne presiseringen av §10g endrer ingen ting i praksis, men det gjør at vi lettere kan 

argumentere for at HS har muligheten til å frata noen funksjonærstillingen (og dermed også 

internmedlemsskapet) i en eventuell utesteningssak der funksjonæren det gjelder ikke er 

medlem. 

 


