
VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge 
Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på det 28. landsmøtet mars 2010, 29. landsmøtet mars 2012, 
30. landsmøtet mars 2014, 31. landsmøtet mars 2016 og det 32. landsmøte mars 2018. 

 
Kapittel 1.  
Navn, formål og medlemskap   
 
§ 1 Organisasjonens navn          
Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt organisasjonen).   
 
§ 2 Formål og funksjon   

a. Palestinakomiteen i Norge er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon.  
b. Organisasjonen skal drive solidaritetsarbeid for det palestinske folket og dets 

frigjøringskamp. 
 

§ 3 Medlemskap   
a. Alle enkeltpersoner som støtter organisasjonens formål, kan bli medlem. 
b. Organisasjoner som ønsker det, kan tegne kollektivt medlemskap. Organisasjonen 

teller som ett medlem. 
c. Medlemmer betaler en kontingent fastsatt av landsmøtet 
d. Antisemittiske eller andre rasistiske meninger er uforenelig med medlemskap i 

Palestinakomiteen i Norge. Medlemmer som i alvorlig grad går ut mot organisasjonen 
og dens arbeid kan utestenges. Vedtak i slike saker fattes av arbeidsutvalget med 2/3 
flertall. Vedtaket kan ankes til landsstyret. Den som foreslås utestengt har uttalerett i 
arbeidsutvalget og landsstyret. 
  
 

Kapittel 2. 
Organisasjonens oppbygning   
§ 4 Lokallag   

a. Lokallag opprettes der er grunnlag for det og er definert ut fra et geografisk område. 
Nye lokallag godkjennes av landsstyret, som også avgjør lokallagets geografiske 
område. Lokallagene skal i størst mulig grad trekkes med i avgjørelser og politiske 
diskusjoner for å sikre demokratiet i organisasjonen.  

b. Et lokallag må bestå av minst 3 medlemmer. Lokallaget velger styre med leder og 
kasserer.  

c. Lokallaget avholder årsmøte innen utgangen av februar, hvor samtlige medlemmer i 
lokallaget innkalles med minst 14 dagers frist. Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. 
Lokallaget skal følge vedtekter, arbeids- og prinsipprogram for organisasjonen. 
Dersom lokallaget har egne vedtekter, kan disse ikke være motstridende til sentrale 
vedtekter. 

d. Lokallagene kan opprette undergrupper basert på geografi- eller interessetilknytning, 
samt ungdoms- og studentgrupper. Disse skal godkjennes av lokallagets styre og 
årsmøte.  

e. Lokallagene kan nedsette faste utvalg og ad-hoc komiteer. Disse nedsettes av styret, 
får sitt mandat fra og er ansvarlig overfor dette. Utvalg og komiteer har rådgivende 
myndighet.   

f. Ved kontingentårets slutt får lokallagene refundert et fast grunnbeløp og en andel av 
kontingentinntektene fra lokallagets medlemmer etter retningslinjer fastsatt av 



landsmøtet. Kontingentrefusjonen utbetales til lokallagets bankkonto etter at lokallaget 
har avholdt årsmøte og sendt inn årsmelding, regnskap og årsmøteprotokoll.  

g. Et lokallag som ikke har avholdt årsmøte i to påfølgende kalenderår regnes som 
oppløst.  

h. Dersom et lokallag blir oppløst, skal lokallagets midler overføres til organisasjonen.  
 
§ 5 Landsstyret  

a. Landsstyret (LS) er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og skal 
lede og samordne organisasjonens arbeid. Landsstyret møtes minst 2 ganger i år det 
ikke er landsmøte og minst 1 gang i år det er landsmøte. 

b. LS blir valgt på landsmøtet og består av AU og minst et medlem fra hvert fylke hvor 
det er lokallag. 

c. For at LS skal være beslutningsdyktig, må et flertall av medlemmene, inkludert leder 
eller nestleder, være tilstede.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

d. Det velges 1 vara for hvert fylkesmedlem av landsstyret. Dersom et fylkesmedlem av 
landsstyret flytter ut av sitt fylke, trer vararepresentant inn i vervet. Arbeidsutvalget 
ber lokallagene i området som vararepresentanten til landsstyret kommer fra om å 
innstille en ny. Denne godkjennes på første landsstyremøte. 

e. Fylkesmedlemmene i LS skal:          
- be lokallag skrive rapporter i forkant av LS-møtene og samordne/sende inn til AU           
- holde kontakt med lokallagene i sitt fylke.  

f. Landsstyret kan nedsette faste utvalg og ad-hoc komiteer. Medlemmer av faste utvalg 
og komiteer godkjennes av landsstyret etter innstilling fra AU og får sitt mandat fra og 
er ansvarlig overfor landsstyret. Utvalg og komiteer har rådgivende myndighet.  

g. Faste utvalg og komiteer organiserer sin egen virksomhet i tråd med vedtatt mandat og 
konstituerer seg selv. Utvalg og komiteer nedsatt av AU skal godkjennes på første 
etterfølgende landsstyremøte.  

h. Leder av faste utvalg og komiteer møter i arbeidsutvalget etter innkalling med tale- og 
forslagsrett.  

 
§ 6 Landsmøtet  

a. Landsmøtet er Palestinakomiteens høyeste myndighet og avholdes hvert annet år 
innen utgangen av april.  

b. Adgang 
1. Alle medlemmer har adgang til landsmøtet mot å vise kvittering for betalt 

kontingent. Organisasjoner med kollektivt medlemskap kan velge en representant 
til landsmøtet. Representanten har tale- og forslagsrett.   

2. Landsstyret kan invitere gjester til å overvære landsmøtet.  
3. Landsmøtet avgjør om landsmøtet skal lukkes for media. 

c. Sammensetning  
1. Landsmøtedelegater velges på lokallagets årsmøte. Antall delegater er gitt av 

fordelingsnøkkel bestemt av landsstyret. Medlemmer som ikke er organisert i 
lokallag kan kontakte nærmeste lokallag dersom de ønsker å delta i diskusjoner og 
valg før landsmøtet.   

2. Palestinakomiteens leder har fulle rettigheter på landsmøtet. 
3. Følgende deltar på landsmøtet med tale- og forslagsrett: 

-landsstyrets medlemmer   
-ledere av faste utvalg og komiteer nedsatt av landsstyret  
-representanter fra organisasjoner med kollektivt medlemskap 

 



d.  Økonomi 
1. Hvert lokallag betaler en landsmøteavgift etter retningslinjer fastsatt av landsstyret. 
2. Organisasjonen dekker reiseutgifter til landsmøtet for delegatene og 

landsstyrerepresentantene etter retningslinjer fastsatt av landsstyret. 
e. Innkalling og frister   

1. Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret vedtar det, eller dersom et 
flertall av lokallagene krever det.  

2. AU innkaller til landsmøte minimum tre måneder før dato for landsmøtet. 
3. Alle medlemmer får tilsendt innkalling til landsmøtet. Saksbilagene oversendes 

ved forespørsel.  
4. Forslag til saker og endring av vedtektene må være landsstyret ved AU i hende to 

måneder før avholdelse for å kunne bli behandlet på landsmøtet.   
5. Sakspapirer sendes ut til lokallagene senest en måned før landsmøtet skal 

avholdes.   
f.  Valgkomite  

1. Valgkomiteen skal i forkant av landsmøtet arbeide aktivt for å rekruttere 
kandidater til alle valg (jfr. §6.g.7. pkt. 7.9-7.12). Alle medlemmer er valgbare. 

2. Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer av AU, organisasjonssekretær og 
landsstyremedlemmer oversendes landsstyret ved AU en måned før landsmøtet. 
Kandidatene må ha sagt seg villig før forslaget sendes.  

3. Lokallagene kan fremme kandidater til landsstyret overfor valgkomiteen.  
4. Valgkomiteen skal sjekke at kandidater som er foreslått er medlemmer av 

Palestinakomiteen og har betalt kontingent for inneværende år.  
g.  Saker  

1. Landsmøtet behandler prinsipielle saker vedrørende organisasjonen, så som 
vedtekter, prinsipprogram og arbeidsprogram.  

2. Alle medlemmer kan fremme saker for landsmøtet, enten via lokallaget eller 
landsstyret. Sakene må være landsstyret ved AU i hende to måneder før 
avholdelse.  

3. Sakslista foreslås av landsstyret ved AU og skal godkjennes av landsmøtet.   
4. Saker som er sendt inn før fristens utløp, skal settes på sakslista  
5. Saker som ikke står på sakslista, tas opp når 2/3 av de stemmeberettigede 

godkjenner det.  
6. Saker kan strykes av sakslista med alminnelig flertall.  
7. Etter registrering av stemmeberettigede, er følgende poster obligatoriske: 

7.1   Valg av møteleder og referent  
7.2   Godkjenning av forretningsorden   
7.3   Godkjenning av saksliste  
7.4   Valg av utvalg og komiteer som skal fungere under landsmøtet, så som       
   fullmaktskomite, redaksjonskomite, resolusjonskomite, tellekorps og      
   protokollunderskrivere. 
7.5   Godkjenning av årsberetning og regnskap  
7.6   Arbeidsprogram 
7.7   Fastsettelse av kontingent      
7.8   Vedtak av budsjett for landsmøteperioden  
7.9   Valg av leder, nestleder, økonomiansvarlig, organisasjonssekretær og øvrige                                        
   AU-medlemmer 
7.10 Valg av landsstyre     
7.11 Valg av valgkomite 
7.12 Valg av revisor. Revisor kan ikke være medlem av landsstyret.  



h. Valg   
1. Benkeforslag er tillatt.   
2. Valgene foregår skriftlig om minst en delegat krever det.  
3. Valg foretas med alminnelig flertall.  
4. Ved stemmelikhet har lederen av organisasjonen dobbeltstemme.   

 
§ 7 Leder  
Leder har det politiske og organisatoriske ansvaret for Palestinakomiteen i Norge. Leder skal 
sørge for at nestleder er oppdatert på alle saker som nestleder må ta ansvar for i leders fravær. 
 
§ 8 Arbeidsutvalg   

a. Arbeidsutvalget (AU) står for den daglige ledelsen. 
b. AU skal bestå av 6 - 10 medlemmer. 
c. For at AU skal være beslutningsdyktig, må et flertall av medlemmene, inkludert  leder 
 eller nestleder, være tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  
d. Ved fratredelse fra AU i perioden innstiller valgkomiteen på nytt AU-medlem. Nye 
 AU-medlemmer har tale- og forslagsrett inntil landsstyret har godkjent disse som 
 fullverdige medlemmer i AU. 
e. Dersom leder trekker seg eller organisasjonen av annen grunn står uten leder rykker 
 nestleder opp i vervet. Nestleder fungerer som leder i leders fravær. AU kan da  
 konstituere ny nestleder blant sine medlemmer. Ny nestleder godkjennes på 
 førstkommende landsstyremøte, eventuelt velges ny nestleder.  
   

§ 9 Økonomi  
a. Palestinakomiteens økonomiske arbeid på alle nivå skal bygge på økonomiske 

uavhengighet, der hovedinntektskildene er kontingent og innsamling.  
b. AU og landsstyret kan godkjenne nye landsomfattende innsamlinger i organisasjonens 

navn i landsmøteperioden.  
c. AU og landsstyret kan disponere innsamlede penger i organisasjonens navn i 

landsmøteperioden.   
 
 
Kapittel 3. 
Bladutgivelse 
 
§ 10 Medlemsblad 

a. Fritt Palestina er medlemsbladet til Palestinakomiteen i Norge.  
b. Palestinakomiteens leder er ansvarlig redaktør.   

 
 
Kapittel 4.   
Organisasjonens eiendeler 
 
§ 11 Eiendeler 

a. Penger, materiell og annen eiendom brukes i samsvar med landsstyrets vedtak.  
b. Eiendeler til lokallag som blir oppløst eller på annen måte går ut av organisasjonen, 

skal overføres til organisasjonen.   
 
 



Kapittel 5.   
Vedtekter   
 
§ 12 Vedtektsendring 
Vedtektene kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede, eller av to 
etterfølgende landsmøter med alminnelig flertall.    
 
 
Kapittel 6.  
Oppløsning av Palestinakomiteen   
 
§ 13 Oppløsning 
Oppløsning av Palestinakomiteen i Norge krever 4/5 flertall på landsmøtet. Forslag om 
oppløsning må være nevnt i innkallingen. Dersom Palestinakomiteen i Norge blir oppløst skal 
organisasjonens midler brukes i samsvar med formålsparagrafen. 
	
	
	

 
 
 
 
	


