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Forslag 
nr: 

Paragraf: Eksisterende lovtekst: Ny lovtekst vedtatt på GF:    Lovtekst for vedtak på ekstraordinæt GF - inntatt Justeringer av 
redaksjonell art (merket rødt og i kursiv)  

1 § 1 
FORMÅL 

Sjømilitære Samfund (SMS) er en forening hvis formål er å virke 
for Sjøforsvarets tarv og utvikling, å fremme medlemmenes 
interesse for militære, militærvitenskapelige og militærtekniske 
emner, samt å fremme kameratskap og korpsånd blant dem. 

Sjømilitære Samfund (SMS) er en forening med formål å arbeide for 
Sjøforsvarets tarv og utvikling. Videre skal SMS fremme medlemmenes 
interesse for forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, vitenskapelige, 
tekniske, og andre emner av militær betydning. Foreningen skal også 
legge til rette for samhold og interessefellesskap blant medlemmene.  
 
 

Sjømilitære Samfund (SMS) er en forening med formål å arbeide for 
Sjøforsvarets tarv og utvikling. Videre skal SMS fremme medlemmenes 
interesse for forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål, vitenskapelige, 
tekniske, og andre emner av militær betydning. Foreningen skal også 
legge til rette for samhold og interessefellesskap blant medlemmene.  
 
 

     
2 § 2  

VIRKSOMHET 
Sjømilitære Samfund skal arbeide for å fremme foreningens 
formål gjennom samarbeid med myndigheter og andre 
foreninger, og ved å samle medlemmene til foredrag, 
diskusjoner og selskapelig samvær. Sjømilitære Samfund holder 
kontakt med medlemmene gjennom Hovedstyret, lokalstyrer, 
eventuelle faggrupper og kontaktpersoner. 

SMS skal fremme sine formål gjennom dialog og samarbeid med 
Sjøforsvaret, øvrige myndigheter, andre foreninger og 
interesseorganisasjoner. 
 Foreningen skal samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og 
selskapelig samvær.  
Kontakt med medlemmene ivaretas av Hovedstyret, Lokalstyrer og  
Faggrupper - og kan utføres gjennom ulike medier  

SMS skal fremme sine formål gjennom dialog og samarbeid med 
Sjøforsvaret, øvrige myndigheter, andre foreninger og 
interesseorganisasjoner. 
 Foreningen skal samle medlemmene til foredrag, diskusjoner og 
selskapelig samvær.  
Kontakt med medlemmene ivaretas av Hovedstyret, Lokalstyrer og  
Faggrupper - og kan utføres gjennom ulike medier  

     
3 § 3  

MEDLEMMER 
SMS har følgende kategorier medlemmer: 
A. Æresmedlemmer 
B. Medlemmer 
Ad A: Forslag om opptagelse av æresmedlemmer behandles 
som hemmelig sak av Hovedstyret, som for anledningen skal 
være forsterket med formennene i lokalstyrene og 12 
medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. Blir forslaget vedtatt 
med 2/3 flertall, e r vedkommende opptatt som æresmedlem. 
Ad B: Som medlemmer kan ved anmeldelse til Hovedstyret 
opptas: 
– Yrkesoffiserer og pensjonerte yrkesoffiserer i Sjøforsvaret. 
– Elever ved Sjøkrigsskolen og Befalsskolen for Marinen, samt 
kvartermestere under etatsutdanning. 
– Vernepliktige og utskrevne offiserer i Sjøforsvaret i og utenfor 
tjeneste. 
– Personer hvis tilknytning til totalforsvaret og/eller interesse 
for totalforsvarsspørsmål er slik at de bør gis anledning til 
medlemskap (herunder bedrifter, etater, foreninger og 
lignende). Bedrifter, etater, foreninger og lignende teller med 
en stemme. 

SMS har følgende kategorier medlemmer:  
 
 A. Æresmedlemmer   
Begrunnet forslag til utnevnelse av æresmedlemmer sendes Hovedstyret 
for behandling.  Forslag behandles i fortrolighet av; Hovedstyret, 
formennene i lokalstyrene og 12 medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. 
Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, er vedkommende opptatt som 
æresmedlem.   
 
B. Medlemmer   
Følgende kategorier kan opptas som medlem: 

- Militært- og sivilt tjenestegjørende, samt tidligere 
tjenestegjørende personell 

- Enhver norsk borger hvis tilknytning til totalforsvaret og/eller 
interesse for totalforsvarsspørsmål er slik at de etter 
Hovedstyrets vurdering bør gis anledning til medlemskap. 

 
 
C.  Bedriftsmedlemmer 
Bedrifter, etater, foreninger og øvrige organisasjoner hvis tilknytning 
til totalforsvaret og/eller interesse for totalforsvarsspørsmål er slik at 
de etter Hovedstyrets vurdering bør gis anledning til medlemskap.  
 
D. Gjestemedlemmer 
Utenlandske statsborgere hvis faglige tilknytning til og/eller interesse 
for SMS formål og virksomhet er slik at de etter Hovedstyrets 
vurdering bør gis anledning til medlemskap – normalt av inntil 3 års 
varighet. 
 

Alle medlemmer - med unntak av Gjestemedlemmer (D) - har 
stemmerett. Bedriftsmedlemmer (C) teller hver med en stemme. 

SMS har følgende kategorier medlemmer:  
 
 A. Æresmedlemmer   
Begrunnet forslag til utnevnelse av æresmedlemmer sendes Hovedstyret 
for behandling.  Forslag behandles i fortrolighet av; Hovedstyret, 
formennene i lokalstyrene og 12 medlemmer oppnevnt av Hovedstyret. 
Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, er vedkommende opptatt som 
æresmedlem.   
 
B. Medlemmer   
Følgende kategorier kan opptas som medlem: 

- Militært- og sivilt tjenestegjørende, samt tidligere 
tjenestegjørende personell 

- Enhver norsk borger hvis tilknytning til totalforsvaret og/eller 
interesse for totalforsvarsspørsmål er slik at de etter 
Hovedstyrets vurdering bør gis anledning til medlemskap. 

 
 
C.  Bedriftsmedlemmer 
Bedrifter, etater, foreninger og øvrige organisasjoner hvis tilknytning 
til totalforsvaret og/eller interesse for totalforsvarsspørsmål er slik at 
de etter Hovedstyrets vurdering bør gis anledning til medlemskap.  
 
D. Gjestemedlemmer 
Utenlandske statsborgere hvis faglige tilknytning til og/eller interesse 
for SMS formål og virksomhet er slik at de etter Hovedstyrets 
vurdering bør gis anledning til medlemskap – normalt av inntil 3 års 
varighet. 
 

Alle medlemmer - med unntak av Gjestemedlemmer (D) - har 
stemmerett. Bedriftsmedlemmer (C) teller hver med en stemme. 

4 § 4     
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ADGANG TIL SMS` 
LOKALER, MØTER OG 
TILSTELNINGER 

Medlemmers familie og gjester kan gis adgang til SMS’ lokaler 
og tilstelninger. 

Medlemmer kan invitere med seg  gjester  til SMS’ lokaler, møter og 
tilstelninger, hvor ikke  det  for det enkelte tilfelle annet måtte bli 
bestemt av ansvarlig arrangør. 
 

Medlemmer kan invitere med seg  gjester  til SMS’ lokaler, møter og 
tilstelninger, hvor ikke  det  for det enkelte tilfelle annet måtte bli 
bestemt av ansvarlig arrangør. 
 

     
5 § 5  

FORENINGENS 
LEDELSE 
 
 
 

Foreningen ledes av et Hovedstyre, samt lokalstyrer, 
faggruppestyrer eventuelt kontaktmenn hvis ansvar er gitt i det 
etterfølgende. 
A. HOVEDSTYRET 
Hovedstyret velges av generalforsamlingen. Hovedstyret har 
sete i Bergen, og styremedlemmene må velges slik at de har 
anledning til å delta i møter der. Hovedstyret består av 5 
medlemmer, og er sammensatt av fortrinnsvis 2 flagg- eller 
stabsoffiserer av forskjellig grad, samt fortrinnsvis 3 
subalternoffiserer hvorav ikke flere enn 2 av samme grad. 
President og visepresident utpekes ved valget. 
Faggrupper bør være representert i styret. Hovedstyrets 
medlemmer fungerer i minst 2 år. Hvert like år uttrer 
presidenten og en subaltern offiser, og hvert ulike år de 3 
øvrige. 
For hovedstyrets medlemmer velges 5 varamedlemmer etter 
samme prinsipp nummeret fra 1 og til 5. Varamedlemmenes 
funksjonstid er som styremedlemmenes, således at 
varamedlemmer med like nummer uttrer hvert like år og 
varamedlemmer med ulike nummer hvert ulike år. 
Får et Hovedstyremedlem (annet enn presidenten) slikt forfall 
at Hovedstyret finner det riktig at han/hun trer ut, skal første 
varamedlem tre inn som nytt styremedlem. Vakansen blant 
varamedlemmene fylles for resten av vedkommendes 
funksjonstid ved at styret utpeker ny. Valget må bekjentgjøres 
for medlemmene og – dersom funksjonstid ikke er utløpt – 
godkjennes på første generalforsamling. 
For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst 3 
medlemmer være tilstede. For vedtak kreves 3 stemmer, eller 
hvis styret ikke er fulltallig, 2 stemmer innbefattet presidentens. 
Ved presidentens forfall fungerer visepresidenten som 
president. Antas forfallet å bli av lang varighet skal spørsmålet 
om valg av ny president etter Hovedstyrets forslag avgjøres ved 
generalforsamlingsbeslutning. Ved valg til Hovedstyret, skal 
fraværende medlemmer ha anledning til å stemme skriftlig. Før 
avholdelse av den årlige generalforsamling, har medlemmene 
adgang til å sende inn forslag til kandidater. De innkomne 
forslag til kandidater skal bekjentgjøres sammen med innkalling 
til generalforsamlingen. 
Hovedstyret tilsetter SMS’ generalsekretær. Hovedstyrets 
forhold til generalsekretæren reguleres ved avtale. 
Generalsekretærens godtgjørelse skal fastlegges i de årlige 
budsjetter. 
B. VALGKOMITE 
Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer. 
Valgkomitéens funksjonstid er 2 år. Valgkomitéens forslag til 

 SMS ledes av et Hovedstyre. Under Hovedstyret organiseres Lokalstyrer 
og Faggruppestyrer hvis mandat og ansvar er beskrevet gitt i det 
etterfølgende: 
 
A. HOVEDSTYRET  
 Hovedstyret velges av generalforsamlingen. Hovedstyret har sete i 
Bergen, og styremedlemmene må velges slik at de har anledning til å 
delta i møter der.  
Hovedstyret består av 5 medlemmer: President, visepresident, 3 
styremedlemmer. President og visepresident utpekes ved valget. 
Hovedstyrets medlemmer velges for i 2 år. Hvert like år trer presidenten 
og ett av styremedlemmene ut av Hovedstyret, og hvert ulike år de 3 
øvrige.   
For hovedstyrets medlemmer velges 5 varamedlemmer. 
Varamedlemmenes funksjonstid er som styremedlemmenes, således at 2 
varamedlemmer trer ut hvert like år og de 3 øvrige hvert ulike år.  
Varamedlemmene kalles normalt inn for deltakelse på Hovedstyrets 
møter. Tilsvarende gjelder - etter Hovedstyrets beslutning - for ledere av 
Faggrupper (jfr.  § 5D). 
Dersom et Hovedstyremedlem får et forfall der Hovedstyret finner det 
riktig at medlemmet trer ut av styret, skal ett varamedlem, - etter 
Hovedstyrets beslutning, tre inn som nytt styremedlem. Vakansen blant 
varamedlemmene fylles for resten av vedkommendes funksjonstid ved at 
styret utpeker nytt varamedlem. Valget må bekjentgjøres for 
medlemmene og, – dersom funksjonstid da ikke er utløpt, godkjennes på 
første generalforsamling.   
For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst president eller 
visepresident samt 2 medlemmer være tilstede. For vedtak kreves 3 
stemmer. Ved stemmelikhet avgjør presidenten ved dobbeltstemme.  
Ved presidentens forfall fungerer visepresidenten som president. Dersom 
forfallet antas å bli av varighet utover et år, skal spørsmålet om valg av ny 
president etter Hovedstyrets forslag avgjøres ved første 
generalforsamling. Ved tilsvarende forfall fra visepresidenten, velger 
presidenten ny visepresident blant de øvrige faste medlemmer av styret. 
Hovedstyret tilsetter SMS’ generalsekretær. Hovedstyrets forhold til 
generalsekretæren reguleres ved egen arbeidsavtale. 
Generalsekretærens godtgjørelse skal fastlegges i de årlige budsjetter.   
 
B. VALGKOMITE   
Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer. 
Valgkomitéens funksjonstid er 2 år. Valgkomitéens forslag til kandidater 
til Hovedstyret skal bekjentgjøres sammen med innkalling til 
generalforsamlingen.  
Valgkomiteen skal ved sitt arbeid søke å sikre at forslag til 
sammensetning av Hovedstyret er representativt for  bredden i 

 SMS ledes av et Hovedstyre. Under Hovedstyret organiseres Lokalstyrer 
og Faggruppestyrer hvis mandat og ansvar er beskrevet gitt i det 
etterfølgende: 
 
A. HOVEDSTYRET  
 Hovedstyret velges av generalforsamlingen. Hovedstyret har sete i 
Bergen, og alle styrets medlemmer  må ha anledning til å delta i møter 
der.  
Hovedstyret består av 5 medlemmer: President, visepresident, 3 
styremedlemmer. Hovedstyrets medlemmer velges hver for en 
funksjonstid på 2 år. Valg av president og visepresident skal være 
personbestemt.  Hvert like år trer presidenten og ett av 
styremedlemmene ut av Hovedstyret, og hvert ulike år de 3 øvrige.   
 Til hovedstyret velges 5 - ikke personlige - varamedlemmer. 
Varamedlemmenes funksjonstid skal være  som for styremedlemmenes, 
således at 2 varamedlemmer trer ut hvert like år og de 3 øvrige hvert 
ulike år.  
Varamedlemmene kalles normalt inn for deltakelse på Hovedstyrets 
møter. Tilsvarende gjelder - etter Hovedstyrets beslutning - for ledere av 
Faggrupper (jfr.  § 5D). 
Dersom et Hovedstyremedlem får et forfall der Hovedstyret finner det 
riktig at medlemmet trer ut av styret, skal ett varamedlem, - etter 
Hovedstyrets beslutning, tre inn som nytt styremedlem. Vakansen blant 
varamedlemmene fylles for resten av vedkommendes funksjonstid ved at 
styret selv utpeker nytt varamedlem. Valget må bekjentgjøres for 
medlemmene og – dersom funksjonstid da ikke er utløpt, godkjennes på 
første generalforsamling.   
For at Hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst president eller 
visepresident samt 2 medlemmer være tilstede. For vedtak kreves 3 
stemmer. Ved stemmelikhet avgjør presidenten ved dobbeltstemme.  
Ved presidentens forfall fungerer visepresidenten som president, med 
alle tillagte plikter og rettigheter. Dersom forfallet antas å bli av varighet 
utover et år, skal spørsmålet om valg av ny president etter Hovedstyrets 
forslag avgjøres ved første generalforsamling. Ved forfall fra 
visepresidenten med forventet varighet utover 6mnd, velger presidenten 
fungerende visepresident blant de øvrige faste medlemmer av styret. 
Hovedstyret tilsetter SMS’ generalsekretær. Hovedstyrets forhold til 
generalsekretæren reguleres ved egen arbeidsavtale. 
Generalsekretærens årlige godtgjørelse fastsettes av Hovedstyret, og skal 
helhetlig fremgå  i de årlige budsjetter som fremlegges for 
Generalforsamlingen.   
 
 
B. VALGKOMITE   
Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer. 
Valgkomitéens funksjonstid er 2 år.  
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kandidater til Hovedstyret skal bekjentgjøres sammen med 
innkalling til generalforsamlingen. 
C. LOKALSTYRER 
Lokalstyrer kan opprettes ved Sjøforsvarets stasjoner utenom 
Bergen dersom medlemmene på stedet ønsker dette. 
Lokalstyrets sammensetning samt andre bestemmelser som 
angår lokalavdelingen fastsettes av medlemmene på stedet. 
Styremedlemmer på valg velges på lokalavdelingens årsmøte. 
Generalforsamlingen og Hovedstyret kan pålegge et lokalstyre å 
ta seg av spesielle oppgaver for SMS. 
D. FAGGRUPPESTYRER 
Medlemmer som har spesielle faglige interesser kan fremme 
forslag om å danne sitt eget faggruppestyre. Faggruppestyret 
skal bestå av 4 medlemmer med varamenn som velges på 
gruppens årsmøte. Gruppestyremedlemmene fungerer om 
mulig 2 år dog slik at formann og styremedlem samt 2 
varamenn uttrer det ene år og de øvrige det neste. 
Gruppestyret velger selv sin formann. 
Forslag om danning av faggruppestyre sendes Hovedstyret før 
avholdelse av generalforsamlingen og bekjentgjøres sammen 
med innkalling til generalforsamlingen. Generalforsamlingen 
avgjør om faggruppestyre skal dannes. Avgjørelsen foretas ved 
skriftlig stemmegivning og krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. 
E. KONTAKTPERSONER 
Samfundets medlemmer ved Sjøforsvarets stasjoner/fartøyer 
som ikke har lokalstyre, velger seg imellom hvert år for ett år av 
gangen hver sin kontaktperson med vararepresentant. 
F. KONTAKTKONFERANSE 
Kontaktkonferanse avholdes etter Hovedstyrets omdømme. 

medlemssammensetningen  – herunder mht bakgrunn og erfaring, kjønn 
og alder. 
Komiteen skal også vurdere innkomne forslag fra medlemmene, slik disse 
må være komiteen i hende senest 4 uker før generalforsamlingen.  , 
Mottatte forslag skal bekjentgjøres sammen med valgkomiteens 
innstilling.   
 
C. LOKALSTYRER   
Medlemmer kan ta initiativ til etablering av  egne lokalstyrer utenfor 
SMS hovedsete. Lokalstyrets sammensetning samt andre bestemmelser 
som angår lokalavdelingen, fastsettes av dens medlemmer. Etablering av 
slikt lokalstyre skal godkjennes formelt av første generalforsamling. 
Hovedstyret kan pålegge et lokalstyre å ta seg av spesielle oppgaver for 
SMS.  
 
D. FAGGRUPPERSTYRER  
Medlemmer som har spesielle faglige interesser innenfor SMS formål og 
virksomhet, kan fremme forslag om å danne en  faggruppe med eget 
styre. Sammensetning av styret for faggrupper samt andre 
bestemmelser som angår denne, fastsettes av dens medlemmer. 
Etablering av en faggruppe skal godkjennes av Hovedstyret , som også 
kan også oppløse slike.  
 
 F. KONTAKTKONFERANSE   
Kontaktkonferanser med lokalstyrer, faggrupper mv avholdes etter 
Hovedstyrets vurdering.   
 
 

Valgkomitéens forslag til kandidater til Hovedstyret skal bekjentgjøres 
sammen med innkalling til generalforsamlingen.  
Valgkomiteen skal ved sitt arbeid søke å sikre at forslag til 
sammensetning av Hovedstyret er representativt for  bredden i 
medlemssammensetningen  – herunder mht bakgrunn og erfaring, kjønn 
og alder. 
Komiteen skal også vurdere innkomne forslag fra medlemmene, slik disse 
må være komiteen i hende senest 4 uker før ordinær generalforsamling 
og 3 uker før ekstraordinær generalforsamling.  Mottatte forslag skal 
bekjentgjøres sammen med valgkomiteens innstilling.   
C. LOKALSTYRER   
Medlemmer kan ta initiativ til etablering av  egne lokalstyrer utenfor 
SMS hovedsete. Lokalstyrets sammensetning samt andre bestemmelser 
som angår lokalavdelingen, fastsettes av dens medlemmer. Etablering av 
og avvikling av slike lokalstyrer er gjenstand for vedtak av 
generalforsamling. Hovedstyret kan pålegge et lokalstyre å ta seg av 
spesielle oppgaver for SMS. Hvor et et lokalstyre måtte besitte egne 
midler tilkommer disse alene gruppen medlemmer, slik disse forvaltes og 
disponeres etter lokalstyrets egne bestemmelser. 
 
 
D. FAGGRUPPERSTYRER  
Medlemmer som har spesielle faglige interesser innenfor SMS formål og 
virksomhet, kan fremme forslag om å danne en  faggruppe med eget 
styre. Sammensetning av styret for faggrupper samt andre 
bestemmelser som angår denne, fastsettes av dens medlemmer. 
Etablering av en faggruppe skal godkjennes av Hovedstyret , som også 
kan også oppløse slike.  Hvor et en faggruppe måtte besitte egne midler 
tilkommer disse alene gruppen medlemmer, slik disse forvaltes og 
disponeres etter faggruppens egne bestemmelser.  
 
E. .KONTAKTPERSONER 
Utgår 
 
 
E . KONTAKTKONFERANSE   
Kontaktkonferanser med lokalstyrer, faggrupper mv avholdes etter 
Hovedstyrets vurdering.   
 
 

6 § 6  
GJENVALG AV 
TILLITSMENN 

 
Fratredende tillitsmenn kan ikke mot sin vilje gjenvelges til noe 
tillitsverv før etter utløpet av så lang tid som den de har 
fungert. 

UTGÅR UTGÅR 
 

     
7 § 7  

LEDELSENS PLIKTER 
 
Endres til ny 
§ 6  
Hovedstyrets ansvar  

A. HOVEDSTYRET 
Det pålegges Hovedstyret  å: 
– innkalle til generalforsamlinger 
– arrangere medlemsmøter og andre tilstelninger 
– sørge for at beslutninger tatt på generalforsamlingen blir 
iverksatt 

Det pålegges Hovedstyret å:   
•  Innkalle til generalforsamlinger   
• Arrangere medlemsmøter og andre tilstelninger  
• Sørge for at beslutninger tatt på generalforsamlingen blir 

iverksatt  

Det pålegges Hovedstyret å:   
•  Innkalle til generalforsamlinger   
• Arrangere medlemsmøter og andre tilstelninger  
• Sørge for at beslutninger tatt på generalforsamlingen blir 

iverksatt  
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– ivareta SMS’ økonomi og utarbeide budsjettforslag for det 
kommende år 
– motta SMS’s regnskaper og fremlegge disse for 
generalforsamlingen med revisorens antegnelser, og med 
innstilling til avgjørelse 
– føre tilsyn og kontroll med SMS’ tidsskrift, samt utferdige 
skriftlig instruks for redaksjonskomitéen 
– føre tilsyn med drift av lokaler mv. som disponeres av SMS 
– sørge for at alt som kan være av verdi for SMS’ historie så som 
arkiv, trykte og skrevne forhandlingshefter – og protokoller, 
fotografier, tegninger og opptegnelser blir samlet, tatt vare på, 
ordnet og holdt i forsvarlig stand 
– holde ajour SMS’ lover og fortegnelse over SMS’ medlemmer, 
æresmedlemmer og prisvinnere 
Når nødvendig, kan Hovedstyret uten behandling i 
generalforsamlingen, sende medlemmene saker til skriftlig 
avstemming. 

• Ivareta SMS’ økonomi og utarbeide budsjettforslag for det 
kommende år  

• Motta SMS’ regnskaper og fremlegge disse for 
generalforsamlingen med revisorens antegnelser, og med 
innstilling til avgjørelse  

• Føre tilsyn og kontroll med SMS’ tidsskrift, samt utferdige skriftlig 
instruks for redaksjonskomitéen. Føre tilsyn med drift av lokaler 
mv. som disponeres av SMS  

• Sørge for at alt som kan være av verdi for SMS’ historie så som 
arkiv, trykte og skrevne forhandlingshefter – og protokoller, 
fotografier, tegninger og opptegnelser blir samlet, tatt vare på, 
ordnet og holdt i forsvarlig stand   

• Holde ajour SMS’ lover og fortegnelse over SMS’ medlemmer, 
æresmedlemmer og prisvinnere  

 
Hovedstyret avgjør tillagte saksforhold ved simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme 

• Ivareta SMS’ økonomi og utarbeide budsjettforslag for det 
kommende år  

• Motta SMS’ regnskaper og fremlegge disse for 
generalforsamlingen med revisorens antegnelser, og med 
innstilling til avgjørelse  

• Føre tilsyn og kontroll med SMS’ tidsskrift, samt utferdige skriftlig 
instruks for redaksjonskomitéen. Føre tilsyn med drift av lokaler 
mv. som disponeres av SMS  

• Sørge for at alt som kan være av verdi for SMS’ historie så som 
arkiv, trykte og skrevne forhandlingshefter – og protokoller, 
fotografier, tegninger og opptegnelser blir samlet, tatt vare på, 
ordnet og holdt i forsvarlig stand   

• Holde ajour SMS’ lover og fortegnelse over SMS’ medlemmer, 
æresmedlemmer og prisvinnere  

 
Hovedstyret avgjør tillagte saksforhold ved simpelt flertall. Ved 
stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme 

     
8 § 8 (ny 7) 

GENERALFORSAMLING 
Generalforsamling avholdes hvert år og søkes gjennomført i 
første kvartal. Medlemmene innkalles av Hovedstyret med 
minst 3 ukers varsel. 
A. På generalforsamlingen velges: 
1. Dirigent og 2 referenter 
2. Medlemmer og varamedlemmer i Hovedstyret i stedet for de 
uttredende 
3. Medlemmer av Redaksjonskomitéen for Tidsskriftet i stedet 
for de uttredende 
4. Medlemmer til Bedømmelseskomitéen for prisoppgaver i 
stedet for de uttredende 
5. 2 revisorer til gjennomgåelse av SMS’s og Tidsskriftets 
regnskaper for kommende regnskapsår 
Ved valg etter punktene 2, 3, 4 og 5 kan fraværende 
medlemmer stemme skriftlig eller etter fullmakt. Tidsskriftets 
redaktør, generalsekretær SMS, referenter og revisorer kan ikke 
være medlemmer eller varamenn i Hovedstyret. 
B. På generalforsamlingen fremlegger Hovedstyret: 
1. Årsberetning for SMS’ virksomhet 
2. Forslag til endring av lovene 
3. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende 
år 
4. Oversikt over SMS’s årsregnskaper og økonomiske status 
5. Forslag til desisjon av foreningens regnskaper for det 
forløpne regnskapsår 
6. Forslag til SMS’s budsjett samt til kontingentens størrelse 
7. Eventuelle andre saker 
C. STEMME OG VALGREGLER 
Når intet annet bestemmes skjer stemmegivningen muntlig. 
Ved valg av tillitsmenn nyttes stemmesedler. Alle saker avgjøres 
ved simpelt flertall med unntagelse av valg på president i 
Hovedstyret hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har 
presidenten dobbeltstemme. Hovedstyret kan bestemme at 

Generalforsamling avholdes hvert år og søkes gjennomført i første 
kvartal. Medlemmene innkalles av Hovedstyret med minst 3 ukers varsel.   
 
A. PÅ GENERALFORSAMLINGEN VELGES:  
1. Møteleder og 2 referenter 
 2. Medlemmer og varamedlemmer i Hovedstyret som erstatning for de 
fratredende 
 3. Medlemmer av Redaksjonskomitéen for Tidsskriftet som erstatning 
for de fratredende . 
4. Medlemmer til Bedømmelseskomitéen for prisoppgaver som 
erstatning for de fratredende  
5. I alt 2 revisorer til gjennomgåelse av SMS’ og Tidsskriftets regnskaper 
  Tidsskriftets redaktør, generalsekretær SMS, referenter og revisorer kan 
ikke være medlemmer eller varamenn i Hovedstyret.  
  
B. PÅ GENERALFORSAMLINGEN FREMLEGGER HOVEDSTYRET:  
1. Årsberetning for SMS’ virksomhet  
2. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende år  
3. Oversikt over SMS’ årsregnskaper og økonomiske status 
4. Forslag til godkjenning av SMS’ regnskaper for det forløpne 
regnskapsår 
5. Forslag til SMS’ budsjett for inneværende år, samt til kontingentens 
størrelse  
6. Eventuelle forslag til endring av lovene 
7.Andre saker til av viktighet til beslutning/informasjon 
   
C. STEMME OG VALGREGLER  
Når intet annet bestemmes, skjer stemmegivningen ved 
håndsopprekning. Generalforsamlingen kan, med simpelt flertall, 
bestemme at beslutninger  i enkeltsaker/valg  skal skje  skriftlig. Alle 
saker avgjøres ved simpelt flertall med unntak av valg på president i 
Hovedstyret, hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har 
presidenten dobbeltstemme. Fraværende medlemmer kan ved fullmakt 

Generalforsamling avholdes hvert år og søkes gjennomført i første 
kvartal. Medlemmene innkalles av Hovedstyret med minst 3 ukers varsel.   
 
A. PÅ GENERALFORSAMLINGEN VELGES:  
1. Møteleder og 2 referenter 
 2. Medlemmer og varamedlemmer i Hovedstyret som erstatning for de 
fratredende 
 3. Medlemmer av Redaksjonskomitéen for Tidsskriftet som erstatning 
for de fratredende . 
4. Medlemmer til Bedømmelseskomitéen for prisoppgaver som 
erstatning for de fratredende  
5. I alt 2 revisorer til gjennomgåelse av SMS’ og Tidsskriftets regnskaper. 
  Tidsskriftets redaktør, generalsekretær SMS, referenter og revisorer kan 
ikke være medlemmer eller varamenn i Hovedstyret.  
  
 
B. PÅ GENERALFORSAMLINGEN FREMLEGGER HOVEDSTYRET:  
1. Årsberetning for SMS’ virksomhet  
2. Forslag til retningslinjer for Hovedstyrets arbeid i kommende år  
3. Oversikt over SMS’ årsregnskaper og økonomiske status 
4. Forslag til godkjenning av SMS’ regnskaper for det forløpne 
regnskapsår 
5. Forslag til SMS’ budsjett for inneværende år, samt til kontingentens 
størrelse  
6. Eventuelle forslag til endring av lovene 
7.Andre saker til av viktighet til beslutning/informasjon 
   
 
C. STEMME OG VALGREGLER  
Når intet annet bestemmes, skjer stemmegivningen ved 
håndsopprekning. Generalforsamlingen kan, med simpelt flertall, 
bestemme at beslutninger  i enkeltsaker/valg  skal skje  skriftlig. Alle 
saker avgjøres ved simpelt flertall - med unntak for  valg på president i 



Sjømilitære Samfund – Lovrevisjon 2019   REVISJONSFORSLAG 01/2019  
fraværende medlemmer kan avgi skriftlig stemme for saker som 
behandles på generalforsamlingen. 
D. BESLUTNINGSDYKTIGHET 
På en generalforsamling kan ingen beslutning fattes dersom de 
stemmegivendes antall (medregnet skriftlige stemmer fra 
fraværende medlemmer) er mindre enn 30. I så tilfelle utsettes 
saken og tas til behandling på en ny generalforsamling eller 
utsendes til skriftlig votering alene, hvorved den kan avgjøres 
selv om de stemmegivendes antall er mindre enn 30. Vedtak i 
generalforsamlingen som ikke har vært utsendt til fraværende 
medlemmer for skriftlig avstemming, er bindende for 
Hovedstyret, med mindre dette anser at saken burde være 
forelagt alle medlemmene. Generalforsamlingens vedtak 
sammen med Hovedstyrets utredning sendes i så fall alle 
medlemmer til skriftlig avstemming. Hovedstyret kan innkalle til 
ekstraordinær generalforsamling, og plikter å gjøre det når det 
forlanges av minst 30 medlemmer. 

avgi stemme for saker som behandles på generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen skal godkjenne foreliggende fullmakter - på 
Hovedstyrets anbefaling. 
 
D. BESLUTNINGSDYKTIGHET 
 En beslutningsdyktig generalforsamling krever minst 30 stemmer - 
medregnet godkjente fullmakter fra fraværende medlemmer. Dersom 
dette ikke oppnås, innkaller Hovedstyret til ekstraordinær 
generalforsamling. Denne vil være beslutningsdyktig selv om ikke kravet 
til 30 godkjente stemmer tilstede er innfridd.  
Vedtak i generalforsamlingen er bindende for Hovedstyret. 
  
E. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
Hovedstyret kan på eget initiativ, eller skal - når dette kreves av minst 30 
medlemmer - innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Slik 
generalforsamling skal søkes avholdt innen 4 uker fra anmodning er 
mottatt av Hovedstyret. Ekstraordinær Generalforsamling gjennomføres 
ihht §7 C og D. Innkalling fra Hovedstyret til medlemmene skal ikke være 
kortere enn 2 uker. 
 

Hovedstyret (§5.A) Lovendringer (§12) og Oppløsning av foreningen (§ 
13), og hvor det skal skal kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har 
presidenten dobbeltstemme. Fraværende medlemmer kan ved fullmakt 
avgi stemme for saker som behandles på generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen skal godkjenne foreliggende fullmakter - på 
Hovedstyrets anbefaling. 
 
D. BESLUTNINGSDYKTIGHET 
 En beslutningsdyktig generalforsamling krever tilstedeværelse av minst 
50 stemmeberettigede medlemmer.  Godkjente fullmakter fra fraværende 
medlemmer skal imidlertid medregnes som «tilstedeværende». Dersom 
dette ikke oppnås, innkaller Hovedstyret til ny generalforsamling. Denne 
vil være beslutningsdyktig selv om ikke ovenstående kravetil 
tilstedeværelse er innfridd.  
Vedtak i generalforsamlingen er bindende for Hovedstyret. 
  
E. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
Hovedstyret kan på eget initiativ, eller skal - når dette kreves av minst 30 
medlemmer - innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Slik 
generalforsamling skal søkes avholdt innen 4 uker fra anmodning er 
mottatt av Hovedstyret. Ekstraordinær Generalforsamling gjennomføres 
ihht §7 C og D. Innkalling fra Hovedstyret til medlemmene skal ikke være 
kortere enn 2 uker. 
 
 

     
9 § 9 (ny 8) 

PRISOPPGAVER 
Oppsettes prisoppgaver, dannes en bedømmelseskomité som 
skal bestå av presidenten (som leder) og 2 på 2 år valgte 
stemmeberettigede medlemmer. Når fristen for prisoppgavers 
innlevering er utløpet velger komitéen 2 supplerende 
medlemmer, som såvidt mulig har spesiell innsikt i de 
innkomne besvarelser. I tilfelle av stemmelikhet, gjør lederens 
stemme utslaget. Bedømmelseskomitéen oppsetter 
prisoppgaver og besørger dem offentliggjort hvert år i oktober 
måned.Besvarelsene skal være innlevert innen nestfølgende 1. 
september, hvoretter de bedømmes og klassifiseres av 
Komitéen. Bedømmelsene deles i 4 klasser, nemlig: 
1ste klasse, som belønnes med gullmedalje 
2nen klasse, som belønnes med sølvmedalje 
3dje klasse, som belønnes med hedrende omtale 
4de klasse, som henlegges 
Foruten med medalje belønnes besvarelsene 1., 2. og 3. klasse 
med et pengebeløp som fastsettes for hvert år av den 
alminnelige generalforsamling. Prisbelønnede besvarelser 
opptas i tidsskriftet med mindre bedømmelseskomitéen finner 
at det ikke bør skje. I så tilfelle oppleses vedkommende 
avhandling på et medlemsmøte av forfatteren selv eller et 
medlem. Presidenten bekjentgjør utfallet av bedømmelsen og 
utdeler medaljene for 1. og 2. klasses besvarelser på møte 
innen kalenderårets utgang. Bedømmelseskomitéen avgjør om 

Ved premiering av prisoppgaver dannes en bedømmelseskomité som skal 
bestå av presidenten (som leder) og 2 medlemmer som velges for 2 år av 
generalforsamlingen.  
 
Når fristen for prisoppgavers innlevering er utløpt, velger komitéen 2 
supplerende medlemmer som fortrinnsvis har spesiell innsikt i 
fagområdene for de innkomne besvarelsene. I tilfelle av stemmelikhet 
gjør lederens stemme utslaget.  
 
Bedømmelseskomitéen fastsetter prisoppgaver og sørger for at de blir 
offentliggjort hvert år i oktober måned. Besvarelsene skal være innlevert 
innen 1. september påfølgende år, hvoretter de bedømmes og 
klassifiseres av Komitéen.  
 
Bedømmelsene deles i 4 klasser: 1. klasse belønnes med gullmedalje, 2. 
klasse belønnes med sølvmedalje, 3. klasse, belønnes med hedrende 
omtale og 4. klasse - henlegges.  I tillegg til medalje, belønnes 
besvarelsene 1., 2. og 3. klasse med et pengebeløp som fastsettes årlig av 
generalforsamlingen. 
 
 Prisbelønnede besvarelser publiseres i tidsskriftet - med mindre 
bedømmelseskomitéen finner at det ikke bør skje. Presidenten 
bekjentgjør utfallet av bedømmelsen og utdeler medaljene for 1. og 2. 
klasses besvarelser på et medlemsmøte innen kalenderårets utgang.  

Ved premiering av prisoppgaver dannes en bedømmelseskomité som skal 
bestå av presidenten (som leder) og 2 medlemmer som velges for 2 år av 
generalforsamlingen.  
 
Når fristen for prisoppgavers innlevering er utløpt, velger komitéen 2 
supplerende medlemmer som fortrinnsvis har spesiell innsikt i 
fagområdene for de innkomne besvarelsene. I tilfelle av stemmelikhet 
gjør lederens stemme utslaget.  
 
Bedømmelseskomitéen fastsetter prisoppgaver og sørger for at de blir 
offentliggjort hvert år i oktober måned. Besvarelsene skal være innlevert 
innen 1. september påfølgende år, hvoretter de bedømmes og 
klassifiseres av Komitéen.  
 
Bedømmelsene deles i 4 klasser: 1. klasse belønnes med gullmedalje, 2. 
klasse belønnes med sølvmedalje, 3. klasse, belønnes med hedrende 
omtale og 4. klasse - henlegges.  I tillegg til medalje, belønnes 
besvarelsene 1., 2. og 3. klasse med et pengebeløp som fastsettes årlig av 
generalforsamlingen. 
 
 Prisbelønnede besvarelser publiseres i tidsskriftet - med mindre 
bedømmelseskomitéen finner at det ikke bør skje. Presidenten 
bekjentgjør utfallet av bedømmelsen og utdeler medaljene for 1. og 2. 
klasses besvarelser på et medlemsmøte innen kalenderårets utgang.  
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og eventuelt i hvilken utstrekning utfallet av bedømmelsen skal 
offentliggjøres i dagspressen. 

Bedømmelseskomitéen avgjør om resultatet av bedømmelsen skal 
offentliggjøres i dagspressen - og i hvilken form.  
 

Bedømmelseskomitéen avgjør om resultatet av bedømmelsen skal 
offentliggjøres i dagspressen - og i hvilken form.  
 

     
10 § 10 (Ny 9) 

MEDLEMSKONTINGENT – 
UTMELDING – STRYKNING 

Generalforsamlingen fastsetter med alminnelig flertall 
medlemskontingenten for det påfølgende kalenderår. Ved 
utmelding av foreningen erlegger medlemmer kontingent ut 
det halvår i hvilket uttredelsen finner sted. Medlemmer som 
ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig til Hovedstyret 
med minst 14 dagers varsel. Medlemmer som i 2 år ikke har 
betalt kontingenten, strykes av medlemslisten. 
Handler et medlem mot SMS’s lover og andre bestemmelser, 
eller viser uverdig oppførsel, kan det strykes som medlem. 
Beslutning om dette treffes av Hovedstyret forsterket som 
bestemt i § 3 Avd. A. Vedkommende kan gis anledning til å 
uttale seg skriftlig. 

På forslag fra Hovedstyret, fastsetter Generalforsamlingen 
medlemskontingenten for det påfølgende kalenderår. Ved utmelding av 
SMS betaler medlemmer kontingent ut inneværende halvår. Hovedstyret 
fastsetter kontingent for gjestemedlemmer.  
 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gjøre dette skriftlig til 
Hovedstyret.  
 
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten de siste 2 årene, strykes av 
medlemslisten.  
 
Dersom et medlem handler mot SMS’ lover, eller på annen måte utviser 
oppførsel i strid med SMS formål og interesser, kan det strykes som 
medlem. Beslutning om dette treffes av Hovedstyret forsterket som 
bestemt i § 3 Avd. A. Vedkommende skal gis anledning til å uttale seg 
skriftlig før beslutning fattes.   
 

På forslag fra Hovedstyret, fastsetter Generalforsamlingen 
medlemskontingenten for det påfølgende kalenderår. Ved utmelding av 
SMS betaler medlemmer kontingent ut inneværende halvår. Hovedstyret 
fastsetter kontingent for gjestemedlemmer.  
 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut, må gjøre dette skriftlig til 
Hovedstyret.  
 
Medlemmer som ikke har betalt kontingenten de siste 2 årene, strykes av 
medlemslisten.  
 
Dersom et medlem handler mot SMS’ lover, eller på annen måte utviser 
oppførsel i strid med SMS formål og interesser, kan det strykes som 
medlem. Beslutning om dette treffes av Hovedstyret forsterket som 
bestemt i § 3 Avd. A. Vedkommende skal gis anledning til å uttale seg 
skriftlig før beslutning fattes.   
 

     
11 § 11 (Ny 10) 

TIDSSKRIFT, NETTSIDE 
OG SOSIALE MEDIER 

Hvis et tidsskrift utgis, velges 5 medlemmer til å forestå 
tidsskriftets økonomi, redaksjon og utgivelse. Formannen i 
redaksjonskomitéen fungerer som redaktør. En i 
redaksjonskomiteen velges som redaktør av nettsidene, de 
øvrige fungerer som medarbeidere i tidsskriftet. 
Hvis facebook eller andre sosiale medier brukes, utnevner 
hovedstyret redaktør(er) for dette. Disse kan innkalles på 
hovedstyre- og redaksjonskomitemøter ved behov. 
Generalforsamlingen fastsetter eventuelle godtgjørelser, og gir 
nærmere bestemmelser for tidsskriftet, nettsidene og facebook 
(ev. andre sosiale medier). Redaktør av tidsskrift og nettside har 
møte og talerett i hovedstyret. Redaksjonskomitéen velges for 2 
år, således at redaktør og to medarbeidere er på valg hvert 
ulike år, og de 2 øvrige medarbeidere hvert like år. 

SMS utgir eget tidsskrift – Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (NTfS). 
Generalforsamlingen velger en Redaksjonskomité bestående av 5 
medlemmer for ivaretakelse av tidsskriftets økonomi, redaksjon og 
utgivelse. Formannen i redaksjonskomitéen fungerer som redaktør. En i 
redaksjonskomitéen velges som redaktør av nettsidene, de øvrige 
fungerer som medarbeidere i tidsskriftet – dog skal en av disse fungere i 
rollen som assisterende nettredaktør.  Hvis sosiale medier brukes, 
utnevner Hovedstyret redaktører for dette. Disse kan innkalles på 
hovedstyre- og redaksjons-komitémøter ved behov.  
Generalforsamlingen fastsetter eventuelle godtgjørelser og gir nærmere 
bestemmelser for tidsskriftet, nettsidene og sosiale medier.  
Redaktør av tidsskrift og nettside har møte- og talerett i hovedstyret.  
Redaksjonskomitéen velges for 2 år slik at redaktør og to medarbeidere 
er på valg hvert ulike år, og de 2 øvrige medarbeidere hvert like år.  
 

SMS utgir eget tidsskrift – Norsk Tidsskrift for Sjøvesen (NTfS). 
Generalforsamlingen velger en Redaksjonskomité bestående av 5 
medlemmer for ivaretakelse av tidsskriftets økonomi, redaksjon og 
utgivelse. Formannen i redaksjonskomitéen fungerer som redaktør. En i 
redaksjonskomitéen velges som redaktør av nettsidene, de øvrige 
fungerer som medarbeidere i tidsskriftet – dog skal en av disse fungere i 
rollen som assisterende nettredaktør.  Hvis sosiale medier brukes, 
utnevner Hovedstyret redaktører for dette. Disse kan innkalles på 
hovedstyre- og redaksjons-komitémøter ved behov.  
Generalforsamlingen fastsetter eventuelle godtgjørelser og gir nærmere 
bestemmelser for tidsskriftet, nettsidene og sosiale medier.  
Redaktør av tidsskrift og nettside har møte- og talerett i hovedstyret.  
Redaksjonskomitéen velges for 2 år slik at redaktør og to medarbeidere 
er på valg hvert ulike år, og de 2 øvrige medarbeidere hvert like år.  
 

     
12 § 12 (Ny 11) 

ENDRING AV LOVENE 
Forslag om endring av disse lover må sendes Hovedstyret før 
generalforsamlingen. De innkomne forslag bekjentgjøres 
sammen med innkalling til generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen avgjør om forslagene skal undergis 
utvalgsbehandling eller ikke. Saken avgjøres på neste 
generalforsamling. Fraværende medlemmer kan avgi skriftlig 
stemme. For at forslag til endring av lovene skal anses som 
vedtatt, kreves at forslaget støttes av minst 2/3 av de avgitte 
stemmer. 

Forslag om endring av SMS’ lover må sendes Hovedstyret senest 4 uker 
før generalforsamling.  
De innkomne forslag bekjentgjøres sammen med innkalling til 
generalforsamlingen.  
Gyldig vedtak for endring av lovene krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer.  
Generalforsamlingen kan beslutte at fremsatte forslag undergis 
utvalgsbehandling. I så tilfelle nedsetter Hovedstyret en lovkomité 
bestående av 3 styremedlemmer og 2 ordinære medlemmer. Saken 
fremlegges deretter for avgjørelse på ny generalforsamling – for gyldig 
vedtak kreves  2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 

Forslag om endring av SMS’ lover må sendes Hovedstyret senest 4 uker 
før generalforsamling.  
De innkomne forslag bekjentgjøres sammen med innkalling til 
generalforsamlingen.  
Gyldig vedtak for endring av lovene krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer.  
Generalforsamlingen kan beslutte at fremsatte forslag undergis 
utvalgsbehandling. I så tilfelle nedsetter Hovedstyret en lovkomité 
bestående av 3 styremedlemmer og 2 ordinære medlemmer. Saken 
fremlegges deretter for avgjørelse på ny generalforsamling – for gyldig 
vedtak kreves  2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
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13 § 13 (Ny 12) 

OPPLØSNING AV 
FORENINGEN 

For vedtak av forslag til Foreningens oppløsning kreves at 2/3 av 
samtlige medlemmer stemmer for det. I så tilfelle realiseres 
dens eiendeler, og det fattes bestemmelse om de innkomne 
midlers anvendelse med simpelt flertall på en 
generalforsamling. Fraværende medlemmer kan stemme 
skriftlig. 

For gyldig vedtak av forslag til SMS’ oppløsning kreves  2/3 flertall på to 
påfølgende generalforsamlinger.   
Dersom oppløsning slik gyldig vedtas, skal SMS eiendeler realiseres. Den 
sist besluttende general-forsamling om oppløsning fatter beslutning om 
disponering av SMS midler og øvrige – da med simpelt flertall.  
 

For gyldig vedtak av forslag til SMS’ oppløsning kreves  2/3 flertall på to 
påfølgende generalforsamlinger.   
Dersom oppløsning slik gyldig vedtas, skal SMS eiendeler realiseres. Den 
sist besluttende general-forsamling om oppløsning fatter beslutning om 
disponering av SMS midler og øvrige – da med simpelt flertall.  
 

     
14 § 14 (ny 13)  

TOLKING AV LOVENE 
Tolking av disse lover tilligger Hovedstyret, som i tvilsttilfelle 
kan forelegge spørsmålet på en generalforsamling. 

Tolking av disse lover tilligger Hovedstyret. I tvilstilfelle skal spørsmålet 
forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.  
 

Tolking av disse lover tilligger Hovedstyret. I tvilstilfelle skal spørsmålet 
forelegges generalforsamlingen til avgjørelse.  
 

     
 


