AKKS Oslo årsmøte 2020: Vedlegg til innkomne saker:
Vedtektsendringer 2020
Bakgrunn: Styret i AKKS Oslo har gjennomgått vedtektene og ønsker å gjøre noen lokale
endringer for å sikre forutsigbarhet for AKKS-avdelingen og å tydeliggjøre noen formuleringer
slik at de bedre oppfyller avdelingens behov.
I AKKS Oslos vedtekter, § 5.2. står det:
«AKKS Oslo skal følge mønstervedtektene for AKKS Oslo.
Årsmøtet i AKKS Oslo kan gjøre lokale tillegg i mønstervedtektene. Disse skal godkjennes
av landsstyret i AKKS Norge.»
Følgende lokale tillegg i vedtektene er omsøkt og godkjent av landsstyret i AKKS
Norge på møtet LS 01 2020:
§ 8.1. legge til «Styreperioden er på to år for styremedlemmer og fire år for styreleder.
Styreleder og nestleder kan ikke avgå samtidig, og gjensidig oppsigelsestid på seks
måneder gjelder mellom styret og styreleder. Styret kan utvise skjønn i
ekstraordinære tilfeller.»
Forslag fra daglig leder: Formuleringen var ved søketidspunkt planlagt satt inn i § 8.1, men
foreslås i stedet plassert under egen overskrift «Styreperioden» og blir i så fall § 8.4.

Følgende lokale tillegg i vedtektene er søkt landsstyret i AKKS Norge og vil behandles
på LS 02 2020:
§ 6. Årsmøtet punkt 4.7. Valg
Endres «b) Øvrige styremedlemmer» til «b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer».
Endres «Styreleder velges særskilt» til «Styreleder og nestleder velges særskilt.»
Legges til «Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge».
Endret § 6.4 7 blir da:
«Valg av:
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
Styreleder og nestleder velges særskilt. Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge. Alle
valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag, eller hvis noen forlanger det.
Styret konstituerer seg selv.»
Paragraf 6.4 5: Endre «Handlingsplan» til «Strategi» i vedtektene.
Paragraf 8.3 c. "Styret i AKKS Oslo ansetter og har arbeidsgiveransvar for daglig leder i
AKKS Oslo.» til «Styret i AKKS Oslo ansetter og har arbeidsgiveransvar for daglig leder alle
ansatte i AKKS Oslo.»
Dette er i tråd med daglig leders og øvrige ansattes arbeidskontrakter, vedtektene fra før
Landsmøtet i 2018 og hvordan AKKS Oslo ønsker å drive avdelingen.

