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SAK 7A 

OPPRETTELSE AV ET RÅDGIVENDE ORGAN FOR STYRET I 

OOF - MED VEDTEKTSENDRINGER 
I fjor vedtok årsmøtet at det skulle være en maksimal funksjonstid for styremedlemmer på 
seks år. Det normale i OOF-historien er at flere sentrale styremedlemmer har vært med i 
mange år. Den nye begrensningen på funksjonstid vil resultere i at sentrale personer i 
OOF, ganske raskt, blir borte for organisasjonen. OOF har heller ikke frivillige utenom 
styret, og av og til er det behov for frivillige knyttet til virksomheten. 
På denne bakgrunn foreslår styret for årsmøtet 26. april 2022, at OOF oppretter et råd 
som forankres i vedtektene. Det betyr at forslaget krever to tredjedelers flertall på 
årsmøtet. 
Formålet med rådet er å «lime» sammen nåtid og fortid, ta vare på historien og ha 
ressurser å trekke på for styret, når det er behov for det. Rådet, som skal være 
rådgivende for styret, kan bestå av personer som ikke har hatt verv i OOF og tidligere 
medlemmer og ansatte. Det bør også legges vekt på å få med yngre personer som 
seinere kan være aktuelle kandidater for styret. Det legges vekt på at deltakerne i rådet 
har bred kompetanse i saker som OOF arbeider med. 
Vi foreslår at rådet består av seks personer, inkludert en leder. Rådet foreslås av 
valgkomiteen og velges, sammen med styret, på årsmøtet.  
Rådet skal gjennomføre minst to møter i året og står fritt til å behandle og fremme forslag 
for styret. Rådet kan også komme sammen når det er aktuelle saker som rådet mener er 
viktig å behandle, eller som styret ønsker at rådet skal se nærmere på. Styret inviterer 
rådet til møter minst to ganger i året.  
Rådet tillegges ansvar for å fremme forslag til styret på personer som har gjort seg 
fortjent til OOFs hederstegn og æresmedlemskap, i tråd med vedtektene. 
Rådet har møterett, men ikke stemmerett på årsmøtet.  
Maksimal funksjonstid i rådet er seks år.  
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NY TEKST TIL VEDTEKTENE 
Det settes inn en ny paragraf, etter paragraf 6 i vedtektene, som lyder slik: 
 

§ 7. Rådet  
Rådet består av seks medlemmer inkludert leder og velges av årsmøtet etter 
innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår medlemmer fritt. Tidligere 
styremedlemmer og ansatte kan være medlemmer i rådet. Det skal legges vekt på 
balanse i kjønn og alder.  
Rådet skal være rådgiver for styret. Rådet står også fritt til å fremme forslag for 
styret. Styret inviterer rådet til møter to ganger i året og etter behov.  
Rådet skal avholde minst to møter i året. 
Rådet har møterett, men ikke stemmerett på årsmøtet.  
Rådet tillegges ansvar for å fremme forslag til styret på personer som har gjort 
seg fortjent til OOFs hederstegn og æresmedlemskap i tråd med vedtektene.  
Maksimal funksjonstid i rådet er seks år.  

 
Vedlagt er forslag til nye vedtekter for OOF. 
 
Styrets innstilling til vedtak: 
Årsmøtet stiller seg bak styrets forslag om å opprette et råd i Oslo og Omland Friluftsråd 
fra og med årsmøtet 2023. Styrets forslag til vedtektsendring vedtas. 
 
 
Oslo, 29. mars 22 
 
Hans-Petter Aas 
Styreleder 
 


