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RETNINGSLINJER FOR 
FOLKEAKADEMIENES LANDSFORBUND 

Vedtatt av landsmøtet juni 2018 
 

 
Definisjon retningslinjer: «Beskrivelse av anbefalt, men ikke påkrevet handlemåte». 
Retningslinjene er således underordnet vedtektene. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mellom landsmøtene avgjør styret alle saker som ikke gjelder vedtekter 
eller som fører til at landsmøtevedtak blir tilsidesatt. 
Mellom styremøtene er styreleder øverste myndighet, men saker 
knyttet til daglig drift tar generalsekretæren avgjørelse. Saker av stor 
viktighet eller uvanlig art skal legges fram for styret. 
Landsstyret engasjerer revisor. 
 
Representasjon 
Landsstyret, eller den/de som landsstyret bemyndiger, har rett til å 
møte i styrende organ i distrikts- og lokalledd med tale- og forslagsrett. 
Styret velger representanter for Folkeakademienes Landsforbund til 
organisasjoner og institusjoner som landsforbundet er medlem i. Ved 
siden av hensynet til den best mulige representasjonen må styret også 
vurdere utgiftene til representasjonen. 
Styremedlemmer og andre som representerer Folkeakademienes 
Landsforbund, får reise- og oppholdsutgifter dekket etter statens 
regulativ. De kan i tillegg få dekket dokumenterte utgifter til vikar eller 
tapt arbeidsfortjeneste. 
 
Konferanser 
Landsstyret skal årlig arrangere en konferanse der styreledere og daglige 
ledere fra hvert distrikt deltar sammen med landsstyret. Det året det er 
landsmøte, bør den legges i forbindelse med dette. Distriktet dekker 
selv reise- og oppholdsutgifter for styreleder. 
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Landsstyret bør også arrangere en egen årlig konferanse for daglige 
ledere. 
Disse konferansene er rådgivende og kan derfor ikke gjøre bindende 
vedtak. 
 
Reglement for landsmøtet 
1.  Ingen av møtedeltakerne har rett til å ha ordet mer enn 3 ganger i 
hver sak. Bortsett fra innlederne skal taletiden for andre begrenses til 5 
minutter første gang, 2 minutter andre gang og 1 minutt tredje gang. 
Møtelederen kan begrense taletiden ytterligere og sette strek dersom 
dette er nødvendig. 
2.  En får ordet bare en gang til forretningsorden i hver sak og da ikke 
mer enn 2 minutter. 
3.  Forslag skal leveres skriftlig til møtelederen, underskrevet av den som 
stiller forslaget og med opplysning om hvilket akademi/distrikt/ 
landsdekkende organisasjon vedkommende er utsending for. Etter strek 
er satt, kan det ikke fremmes nye forslag. 
4.  Ingen har mer enn 1 stemme på landsmøtet. 
5.  For å få stemmerett, må kontingenten for inneværende år være 
betalt. 
6.  Sekretariatet fører møteprotokollen. 
 
Valgkomiteen 
Samlet kompetanse er viktigst i et landsstyre. Valgkomiteen skal ha 
dette som et overordnet mål, men skal samtidig arbeide for en 
kjønnsmessig balanse og en distriktsvis fordeling.  
 
Fullmaktskomiteen skal se etter at landsmøteutsendingene har de 
nødvendige fullmakter til å representere sine akademier/ distriksledd i 
samsvar med påmeldingene, og at de har rapportert i samsvar med 
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vedtak.  Fullmaktskomiteen skal også sjekke at kontingenten er betalt 
(jfr. § 4). 
Redaksjonskomiteen oppnevnes av landsstyret. Komiteen skal utarbeide 
forslag til uttalelser, og ut i fra landsmøteforhandlingene redigere 
eventuelle pressemeldinger og uttalelser fra landsmøtet. 
 
Vedtektskomité 
Forslag til vedtektsendringer kan fremmes av lokallag, distriktsledd, 
landsstyret og vedtektskomiteen. Vedtektskomiteen skal diskutere 
innkomne forslag, og innen:  

• 4 måneder før landsmøtet sende forslagene med innstilling til 
organisasjonsleddene gjennom distriktsleddene, og til kollektive 
medlemmer i FAL. 

• Bemerkninger til forslagene sendes FAL senest 2 måneder før 
landsmøtet. 

• Landsstyret legger ut sakspapirer med innstilling på 
organisasjonens nettsider senest innen 1 måned før landsmøtet. 

 
Reglement for tildeling av utmerkelser 
1. Folkeakademiet kan gi diplom til en person som har gjort en spesiell 

innsats for Folkeakademiet. Landsstyret har tildelingsansvar på lands- 
og distriktsnivå. Distriktsstyret har tildelingsansvar på lokalt nivå.  

2. Folkeakademiet kan gi et kunstverk som hederstegn til en person som 
har gjort en ekstraordinær innsats for Folkeakademiet. Landsstyret 
har tildelingsansvar. 

3. Æresmedlemskap kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær 
innsats for Folkeakademiet gjennom en årrekke. Landsstyret har 
tildelingsansvar. 

4. Folkeakademiet kan gi en pris til «Årets folkeakademi». Landsstyret 
har tildelingsansvar. 
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Medlemmene i landsstyret bør ikke i noe tilfelle få hederstegn mens de 
er med i styret og slik har tildelingsmakt. 
 
Ansatte og tillitsverv. Godtgjørelse 
Ansatte kan ikke ha styreverv i organisasjonen. Dette gjelder ikke 
organer som skal være sammensatt med representanter for ansatte. 
Tillitsvalgte på alle nivå kan få en viss godtgjørelse for oppdrag og dekket 
reise-, kontor- og telefonutgifter. 
Landsstyret kan i en overgangsperiode gi en tillitsvalgt dispensasjon fra 
vervet for å gå inn som ansatt. 
 
Eksklusjon 
For å være gyldig må vedtaket om eksklusjon av et medlem være fattet 
med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i landsstyret etter at medlemmet 
har hatt adgang til å gi en skriftlig og muntlig redegjørelse. 
Et ekskludert medlem kan søke om å få tilbake medlemskapet dersom 
grunnlaget for eksklusjonen ikke lenger er tilstede. Slik søknad kan dog 
første gang behandles tre år etter at eksklusjonsvedtaket er fattet. 
Vedkommende innvilges i slikt tilfelle medlemskap etter samme 
prosedyre som ved vedtak om eksklusjon. 
 
Et organisasjonsledd kan ekskluderes av landsstyret med øyeblikkelig 
virkning dersom organisasjonsleddet forsettlig har handlet i strid med 
Folkeakademiets vedtekter og retningslinjer. 
For å være gyldig må vedtaket om eksklusjon av et styre i et distrikts- 
eller lokalledd, være fattet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer i 
landsstyret etter at styret for distrikts- eller lokalleddet har hatt adgang 
til å gi en skriftlig og muntlig redegjørelse til landsstyret. Et ekskludert 
styre for et distrikts- eller lokalledd kan tas opp i organisasjonen igjen 
straks landsstyret gjør vedtak om det med 2/3 flertall.  
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Hvis et organisasjonsledd ikke fungerer 
Landsstyret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom styret i et 
organisasjonsledd ikke fungerer. 


