
Vedtekter for Veteranforbundet SIOPS - skadde i internasjonale 
operasjoner 
 
 
§ 1. NAVN OG FORMÅL  
Organisasjonens navn er Veteranforbundet SIOPS - skadde i internasjonale operasjoner. 
 
Forbundets formål er på ideelt grunnlag å etablere likemannsarbeidet og selvhjelpsgrupper blant skadde fra 
internasjonale operasjoner, samt være en pådriver for å bedre deres økonomiske, sosiale og helsemessige vilkår i 
samfunnet. 
 
Forbundet skal gjennom intern og ekstern kompetanseutvikling bidra til å øke kunnskapen om skadde og sikre 
deres status i samfunnet. 
 
Forbundet skal gjennom sin samlede kompetanse opptre som rådgivende instans for den enkelte skadde, 
pårørende, Forsvaret og det helse- og sosialfaglige miljø. 
 
Forbundet skal sikre de skadde medinnflytelse i organisasjonen gjennom deltagelse i alle organer.  
 
Forbundet skal bidra til nytenkning og utvikling når det gjelder forebygging og behandling av skadde fra 
internasjonale operasjoner. 
 
§ 2. MEDLEMSKAP  
Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål. 
 
 
§ 3. FORBUNDETS ORGANER OG OPPGAVER  
Forbundet har følgende organer; Landsmøte, Styre, Kontrollkomite og Valgkomite   
 
Medlemmene er gjennom Landsmøtet forbundets øverste organ, og avholdes hvert år.  
Landsmøtets oppgaver er å 

• velge Styret, Kontrollkomite, Valgkomité og revisor  
• velge leder og nestleder av Styret. Leder av Kontrollkomite og Valgkomite 
• fastsette forbundets handlingsprogram for neste landsmøteperiode 
• behandle Styrets beretning, regnskap og balanse med noter og revisors beretning 
• behandle Kontrollkomiteens beretning og Valgkomiteens innstilling 
• fastsette medlemskontingent. 

 
Styret består av 7-9 personer og er Forbundets øverste organ mellom landsmøtene. I tillegg velges 
inntil 7 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Det søkes en jevn utskiftning av styrets medlemmer slik at halve 
styre er på valg. Styremedlemmer velges normalt for 2 år. 
 
Styrets oppgaver er ut fra forbundets formål å 

• gjennomføre Landsmøtets vedtak 
• representere Forbundet utad 
• oppnevne nødvendige råd og utvalg, samt utarbeide mandat for disse 
• ansette daglig leder/forbundssekretær 

Styrets leder og et medlem av Styret tegner forbundet i fellesskap. Styret kan melde prokura 
 
Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer med 3 varamedlemmer 
Kontrollkomiteen har som oppgaver å: 

• avgi skriftlig rapport om styret har drevet i tråd med vedtektene og landsmøtets vedtak 
 

Kontrollkomiteen kan møte med minst en observatør på styrets møter 
 
 
Valgkomiteen består av 3 medlemmer med 3 valgte varamedlemmer 
Valgkomiteens oppgaver er å:  

• avgi innstilling til Landsmøtet med kandidater til valg av Styre, Kontrollkomite og Valgkomite. 
 
Tillitsvalgte i Styret og Kontroll- og Valgkomitéen velges normalt for to år. 
 



§ 4. LANDSMØTET 
Varsel om Landsmøte skal sendes medlemmer senest 6 uker i forveien. Saker som ønskes behandlet på 
Landsmøtet sendes Styret innen 4 uker før det avholdes.  
 
Landsmøtet treffer beslutninger basert på alminnelig flertall med mindre vedtektene fastsetter noe annet.  
 
Stemme kan avgis med fullmakt, men kun 1 fullmakt pr.medlem 
 
Alle medlemmer har stemmerett på Landsmøtet. 
 
Medlemmer i Styret har ikke stemmerett under behandling av årsberetning, regnskap og balanse notater og 
revisors beretning. 
 
Ved valg av tillitsvalgte, om en ikke har oppnådd alminnelig flertall ved første gangs votering foretas bundet 
omvalg mellom de to som har fått høyest stemmetall. Får disse samme stemmetall, skal valget avgjøres ved 
loddtrekning 
 
Dersom det er flere kandidater til samme posisjon/verv, foretas skriftlig valg. 
 
§ 5. BESTEMMELSER OM SAKSBEHANDLING i FORBUNDETS ØVRIGE VALGTE ORGANER 
Styret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen kan fatte vedtak når minst halvparten av medlemmene er til stede, 
inkludert leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  
 
Møteinnkalling skjer med minst 14 dagers varsel.  
 
Hvert organ fører protokoll over de saker som behandles.  
 
§ 6. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE  
Ekstraordinært Landsmøte innkalles når mer enn halvparten av Styret eller hele Kontrollkomiteen finner det 
nødvendig, alternativt når minst en tredjedel av medlemmene krever det.  
 
Innkallingen skjer med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært landsmøte behandler kun de saker som er nevnt i 
innkallingen. 
 
Ekstraordinært Landsmøte treffer beslutning med simpelt flertall blant fremmøtte medlemmer med mindre 
vedtektene fastsetter noe annet.  
 
§ 7. VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING  
Vedtektsendringer og oppløsning av Forbundet må vedtas av Landsmøtet med 2/3 flertall. Endringene trer i kraft 
umiddelbart. Vedtektsendringer som gjelder Landsmøtet, trer i kraft fra og med neste Landsmøte, med mindre 
Landsmøtet vedtar annet med ¾ flertall. 
 
Styret kan med 4/5 flertall innrømme dispensasjoner fra vedtektene og/eller foreta tolkninger av gjeldende 
vedtekter. Eventuelle dispensasjoner og/eller tolkninger skal informeres om ovenfor neste Landsmøte 
 
Ved eventuell oppløsning skal forbundets midler overføres Krigshospitalkassen.	  
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