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VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 

 2 
§ 1. FORMÅL 3 
Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres 4 
hovedvedtekter og Venstres program. 5 
 6 
§ 2. MEDLEMSKAP 7 
Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn, kan bli 8 
medlem av Venstre.  9 
 10 
Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når 11 
kontingent er betalt.  12 
 13 
Kontingent fastsettes av Venstres landsmøte og gjelder også Bergen Venstre. Bergen Venstre kan 14 
rapportere inn tilleggskontingent etter vedtak på årsmøte. Landsmøtet fastsetter hvem som er 15 
berettiget til redusert kontingent. 16 
 17 
Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan bare 18 
være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan selv velge 19 
hvilket lokallag man vil være medlem i.  20 
 21 
Rettigheter som medlem utøves personlig.  22 
 23 
All vedtekstfestet kommunikasjon fra Bergen Venstre til medlemmene skal sendes elektronisk, pr e-24 
post eller sms. For medlemmer som ikke har oppgitt noen elektronisk kontaktinformasjon skal 25 
innkalling til årsmøte sendes pr post. 26 
 27 
Arbeidsutvalget kan dispensere fra dette kravet etter behov. 28 
 29 
§ 3. ORGANISASJON 30 
Venstre består av partiets medlemmer organisert gjennom lokallag, fylkeslag og partiets nasjonale 31 
organisasjon. 32 
 33 
Bergen Venstre er innmeldt i Hordaland Venstre.  Hovedorganisasjonen fordeler fylkeslagenes 34 
kontingent. Årsmelding med regnskapssammendrag fra virksomheten siste året (kalenderåret) og 35 
medlemslisten sendes fylkeslaget og Venstres Hovedorganisasjon innen utgangen av januar. 36 
 37 
Bergen Venstres partiorgan er lokallagets arbeidsutvalg, hovedstyre og lokallagsårsmøte. Det kan 38 
innkalles til medlemsmøter med fullmakter gitt av disse vedtekter eller av årsmøtet. 39 
 40 
Bergen Venstre har følgende tilknyttede selvstendige og likestilte organisasjoner hvis representasjon 41 
i Bergen Venstres organer fordeles i disse vedtekter dersom organisasjonene er aktive: 42 
Bergen Unge Venstre (BUV), Bergen Venstrekvinnelag (BVK) og Bergen Liberale Studenter (BLSF). 43 
 44 
Bergen Venstre er tilknyttet Venstre Opplysnings og studieforbund  45 
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 46 
 47 
Begge kjønn skal som en hovedregel være representert med minst 40 prosent i Bergen Venstres 48 
styrer, utvalg, komiteer og delegasjoner til Venstres landsmøter. Regelen gjelder også i forbindelse 49 
med valg av delegasjoner til fylkesårsmøtet og valg av kommunevalglisten. 50 
 51 
Folkevalgt for Bergen Venstre blir man bare ved å stille til valg på Bergen Venstres valgliste og på 52 
Venstres program. Har man stilt til valg på Bergen Venstres program så er dette den kontrakten man 53 
har med velgerne. 54 
 55 
Bergen Venstres partiorgan kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for Bergen Venstre utover 56 
det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så 57 
er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet om dette. 58 
 59 
Bergen Venstres folkevalgte representanter danner i kommunestyret sin egen gruppe med styre og 60 
gruppereglement. 61 
 62 
Protokoller 63 
Møteprotokoller fra lokallaget sendes til alle som er innkalt til møtene og til Venstres 64 
Hovedorganisasjon. 65 
 66 
Voteringsregler i lokallaget 67 
Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå, men personvalg skal foretas skriftlig dersom 68 
minst én person krever det. Vedtak i andre saker enn de som gjelder vedtektsendringer gjøres med 69 
flertallsvedtak. 70 
 71 
Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget.  72 
 73 
Ved valg av leder og nestledere kreves over halvparten av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette 74 
ved første gangs votering, skal det foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer.  75 
Dersom resultatet ved andre personvalg blir like stemmetall, skal det foretas loddtrekning. 76 
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal 77 
velges. 78 
 79 
§ 4. BYDELSLAG  80 
Innen Bergen kommune kan det opprettes egne bydelslag underlagt lokallagsstyret. Bydelslagene 81 
skal ha til oppgave å stå for venstrearbeidet i denne del av kommunen. Oppretting av slike lag 82 
godkjennes av årsmøtet i Bergen Venstre, som også vedtar vedtekter for bydelslagets arbeid. 83 
 84 
§ 5. LOKALLAGSSTYRET 85 
§ 5.1. HOVEDSTYRET 86 
Kompetanse 87 
Hovedstyret leder Bergen Venstres arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og de 88 
vedtak som blir fattet av årsmøtet. Hovedstyret møtes minst seks ganger mellom hvert ordinære 89 
årsmøte og ellers så ofte som lederen eller 1/3 av hovedstyremedlemmene krever det. Hovedstyret 90 
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er beslutningsdyktig når minst halvparten av hovedstyremedlemmene, deriblant lederen eller en av 91 
nestlederne, er til stede. 92 
 93 
Lokallagslederen kaller hovedstyret sammen og leder møtene. Hovedstyremøtene er i 94 
utgangspunktet åpne. 95 
 96 
Sammensetning 97 
Hovedstyret består av de årsmøtevalgte styremedlemmene med tillegg av et medlem valgt av Bergen 98 
Unge Venstre, en valgt av Bergen Liberale Studentlag og eventuelt et medlem valgt av 99 
Venstrekvinnelaget i kommunen. 100 
En representant for Venstres bystyregruppe tiltrer hovedstyret uten stemmerett. 101 
 102 
Kun tilsluttede organisasjoner som har fremlagt årsmelding og årsmøtereferat kan bli representert i 103 
hovedstyret. 104 
 105 
Arbeidsoppgaver 106 
Hovedstyret plikter å følge opp vedtektene og har ansvar for lokallagets økonomi, nettsider, 107 
politikkskaping, informasjonsvirksomhet, skolering, medlemsverving og utadrettede virksomhet.  108 
 109 
Hovedstyret behandler forslag til politiske uttalelser. 110 
 111 
Hovedstyret kan oppnevne egne utvalg og komiteer til å ta seg av særskilte oppgaver, som for 112 
eksempel valgkamputvalg, skoleringsutvalg og programkomité. 113 
 114 
I god tid før kommunevalg sørger hovedstyret for at det oppnevnes en programkomité som skal 115 
utarbeide et forslag til eget valgprogram for Venstre i kommunen. Programmet vedtas av årsmøtet i 116 
kommunevalgåret eller et medlemsmøte som innkalles med 14 dagers varsel.  117 
 118 
I minst ett år før kommunevalg sørger hovedstyret for at det oppnevnes et midlertidig 119 
valgkamputvalg  120 
 121 
Hovedstyret skal ved første møte etter nominasjonsmøte konstituere endelig 122 
valgkamputvalg 123 
 124 
I år før kommunevalgår skal styret sette i gang en åpen nominasjonsprosess og sørge for at 125 
nominasjonsmøtet blir holdt innen utgangen av februar i valgåret. Nominasjonskomiteen (valgt av 126 
årsmøtet) forbereder nominasjonen sammen med hovedstyret. Valglisten settes opp på 127 
nominasjonsmøtet. Nominasjonsmøtets sammensetning og voteringsprosedyrer er de samme som til 128 
årsmøtet. 129 
 130 
Før fylkeslagets nominasjonsmøter (fylkesvalg og stortingsvalg) skal årsmøtet eller et medlemsmøte 131 
velge delegater og varadelegater i henhold til tildelt antall. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 132 
14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget. Delegatene skal ha 133 
fullmakter underskrevet av leder i lokallaget. 134 
 135 
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§ 5.2. ARBEIDSUTVALGET 136 
Kompetanse 137 
Arbeidsutvalget leder Bergen Venstres arbeid mellom hovedstyremøtene i samsvar med vedtektene 138 
og de vedtak som blir fattet av årsmøtet og hovedstyremøtet. Arbeidsutvalget møtes minst én gang 139 
mellom hvert ordinære hovedstyremøte og ellers så ofte som ett av arbeidsutvalgsmedlemmene 140 
krever det. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst to av arbeidsutvalgsmedlemmene er til 141 
stede. 142 
 143 
Lokallagslederen kaller Arbeidsutvalget sammen og leder møtene. Arbeidsutvalgsmøtene er i 144 
utgangspunktet åpne. 145 
 146 
Sammensetning 147 
Arbeidsutvalget består av ledetrio + økonomiansvarlig.  148 
 149 
Arbeidsutvalget skal ved jevne mellomrom, enten ved møter eller gjennom rundskriv, informere 150 
medlemmene om sin virksomhet, samt drive miljøskapende arbeid i lokallaget. 151 
 152 
Etter et kommunestyrevalg kaller arbeidsutvalget inn de representantene som har blitt folkevalgt for 153 
Venstre i bystyret til konstituerende møte, men de folkevalgte konstituerer seg selv og velger sin 154 
gruppeleder.  155 
 156 
§ 5.3. FELLESBESTEMMELSER HOVEDSTYRET OG ARBEIDSUTVALGET 157 
Både hovedstyret og Arbeidsutvalget plikter å følge opp vedtektene, arbeidsoppgaver og 158 
retningslinjer og fordele ansvar deretter. 159 
 160 
Styret i sin helhet har ansvar for at det blir drevet et effektivt arbeid i laget.  Det skal ha som særlig 161 
oppgave å sørge for et godt samarbeid mellom bystyregruppen og laget, å drive kontinuerlig 162 
vervearbeid og gjennom opplysning bidra til å vekke interesse for Venstre politikk og for 163 
samfunnsspørsmål. 164 
 165 
Styrets leder eller nestleder, og ett styremedlem i fellesskap har signatur 166 
 167 
Styret i sin helhet skal legge til rette for at organisasjonen drives på en måte som fremmer en aktiv 168 
politisk debatt på alle nivå. 169 
 170 
§ 6. LOKALLAGSÅRSMØTET 171 
Årsmøtet er Venstres høyeste myndighet i lokallaget og skal holdes innen utgangen av januar hvert 172 
år. Hovedstyret kaller inn til møtet med minst to ukers varsel. I innkallingen settes det en frist å 173 
fremme forslag til politiske uttalelser og andre forslag som ønskes tatt opp til behandling på 174 
årsmøtet. Årsmøtet skal kun behandle de saker som er satt opp på sakslisten for møtet. 175 
 176 
Ekstraordinært årsmøte holdes når hovedstyret vedtar det eller når minst en tredjedel av 177 
medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som 178 
er angitt i innkallingen til møtet. Tid og sted fastsettes av hovedstyret. Møtet innkalles med minst 10 179 
dagers varsel. 180 
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 181 
Alle medlemmer etter §2 har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Kontingenten regnes som 182 
betalt hvis den er betalt for inneværende år for lag som har årsmøte før årsskiftet, eller for forrige 183 
eller inneværende år for lag som har årsmøte i januar. 184 
 185 
Medlemmer av Bergen Venstrekvinnelag, Bergen Liberale Studenter og Bergen Unge Venstre har 186 
talerett på årsmøtet. 187 
 188 
Bergen Venstrekvinnelag, Bergen Unge Venstre og Bergen Liberale Studenter kan velge en 189 
stemmeberettiget delegasjon etter følgende regler: 190 
- inntil 25 medlemmer  1 utsending 191 
- 26-50 medlemmer  2 utsendinger 192 
- 51-100 medlemmer  3 utsendinger 193 
- Videre 1 utsending for hver påbegynte 50 medlemmer  194 
 195 
Årsmøtet er i utgangspunktet et åpent møte. 196 
 197 
Årsmøtet åpnes av lokallagslederen som leder konstitueringen av møtet hvor følgende velges: 198 
• Møteledere 199 
• Møtesekretærer og -referenter 200 
• Tellekorps 201 
• Supplering til redaksjonskomité for politiske uttalelser 202 
• To personer til å underskrive protokollen 203 
 204 
Protokollen skal være underskrevet og tilgjengelig senest én måned etter årsmøtet. Endelig 205 
godkjenning av protokollen skjer i det første styremøtet etter årsmøtet. 206 
 207 
Valg 208 
Årsmøtet skal foreta valg av: 209 
 210 
• Lokallagsstyre  211 
Årsmøtet velger 7 årsmøtevalgte hovedstyremedlemmer, hvorav: 212 
- Lokallagsleder 213 
- Første og andre nestleder 214 
- Økonomiansvarlig 215 
- Informasjons- og opplæringsansvarlig 216 
- To hovedstyremedlemmer 217 
- 4 varamedlemmer 218 
 219 
Hovedstyret velger selv sin sekretær. 220 
 221 
Leder, informasjons- og opplæringsansvarlig og Økonomiansvarlig velges for ett år av gangen. Det 222 
samme gjelder for varamedlemmer til hovedstyret. Nestlederne og de to hovedstyremedlemmene 223 
velges for to år av gangen, men likevel slik at bare halvparten velges hver gang.  224 
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 225 
• Revisor.  226 
Det første og tredje ordinære årsmøtet i stortingsperioden velger en revisor til å stå for revisjon av 227 
lokallagets regnskap. Revisoren kan ikke ha andre verv i laget. 228 
 229 
• Delegater til fylkesårsmøtet.  230 
Hvert årsmøte velger delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet i henhold til etter vedtektene 231 
tildelt antall. Delegatene skal ha fullmakter underskrevet av leder i lokallaget. 232 
 233 
• Valgkomité. 234 
Årsmøtet velger en valgkomité etter forslag fra styret, bestående av leder, fire årsmøtevalgte 235 
medlemmer, et medlem valgt av Bergen Unge Venstre, et medlem valgt av Bergen Venstrekvinnelag, 236 
og to årsmøtevalgte varamedlemmer, som på det etterfølgende årsmøtet legger frem forslag til valg 237 
av styre, revisor og delegater til fylkesårsmøtet. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det 238 
sittende hoved- eller Arbeidsutvalget kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgkomitéen. 239 
Valgkomiteens arbeid avsluttes når innstilling er levert. 240 
 241 
• Redaksjonskomité. 242 
Hvert ordinære årsmøte velger, etter innstilling fra hovedstyret, neste års redaksjonskomité 243 
bestående av: en leder, to medlemmer og to varamedlemmer. Redaksjonskomiteen gjennomgår, 244 
redigerer og innstiller overfor årsmøtet inkomne forslag til politiske uttalelser og andre forslag styret 245 
oversender til komiteen. Hver av sideorganisasjonene tiltrer komiteen med hvert sitt medlem. 246 
Redaksjonskomiteen skal møtes i forkant av årsmøtet for å gjennomgå de innkomne uttalelsene. 247 
 248 
• IO-utvalg. 249 
Årsmøtet skal velge Informasjons- og opplæringsutvalg sammensatt av IO-ansvarlig fra hovedstyret 250 
og to vanlige medlemmer. I tillegg har Bergen Unge Venstre, Bergen Liberale Studentlag og Bergen 251 
Venstrekvinnelag rett på en representant hver, etter forslag fra organisasjonene. 252 
 253 
• Nominasjonskomité. 254 
Årsmøtet i år før kommunevalgår skal nedsette nominasjonskomité. Nominasjonskomiteens arbeid 255 
avsluttes når innstilling er levert. 256 
 257 
Andre arbeidsoppgaver 258 
Alle ordinære årsmøter skal: 259 
• Behandle hovedstyrets årsmelding og årsregnskap. Årsmeldingen og årsregnskapet følger 260 
kalenderåret. Hovedstyrets medlemmer har ikke stemmerett i disse sakene. 261 
• Fastsette lokallagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende kalenderår. 262 
• Behandle hovedstyrets forslag til mål, strategier og hovedretningslinjer (handlingsplan) for lagets 263 
virksomhet. 264 
• Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene. 265 
• Foran stortings- og fylkestingsvalg skal forslag til valgprogram behandles av årsmøtet eller et 266 
medlemsmøte før det behandles på fylkesårsmøtet. 267 
• I valgår skal årsmøtet behandle og vedta en plan for lagets valgkamp. 268 
• I kommunevalgår skal årsmøtet (eller etter vedtektene for det enkelte lokallag et annet 269 



7 
 

representativt møte i laget) behandle og vedta eget valgprogram for Venstre i kommunen. 270 
 271 
Avstemmingsregler 272 
Møtelederne fremmer forslag om avstemmingsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever 273 
det.  Vedtak i andre saker enn de som angår vedtektsendringer, gjøres med vanlig flertall.  Dersom 274 
stemmetallene for og imot et vedtak er like, faller forslaget.  Valg av leder krever over halvparten av 275 
de avgitte stemmene.  Oppnår en ikke det ved første votering, skal det være bundet omvalg, hvor 276 
den kandidaten som har fått færrest stemmer ikke deltar, inntil en står tilbake med to kandidater.  277 
Dersom det er stemmelikhet ved andre valg, skal det foretas loddtrekning etter at det er avholdt 278 
bundet omvalg mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i første valgomgang. Stemmesedler 279 
ved valg skal inneholde antall navn som tilsvarer antall personer som skal velges. I Venstre er det ikke 280 
adgang til å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men stemmeberettiget delegat/utsending. 281 
 282 
§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE 283 
Lokallagets vedtekter endres av årsmøtet når minst to tredeler stemmer for det. Forslag til 284 
vedtektsendringer legges på forhånd frem for styret og sendes ut til medlemmene senest innen en 285 
måned før årsmøtet. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av fylkesstyret. Et eventuelt 286 
avslag på godkjenning i fylkesstyret kan ankes til sentralstyret. 287 
 288 
§ 8. OPPLØSNING AV LAGET 289 
Forslag om oppløsning av et lag må behandles på årsmøtet. Blir forslaget vedtatt med 2/3 flertall, 290 
skal det sendes fylkesstyret til uttalelse. Endelig vedtak om oppløsning av laget må, for å være gyldig, 291 
vedtas med 2/3 flertall på neste årsmøte. Dersom et lag oppløses, skal dets formue, 292 
eiendomsrettigheter arkiv o.a. overføres til nærmeste organisasjonsledd. Alle verdier skal stå urørt i 293 
5 år i tilfelle laget blir dannet på nytt. Hvis nytt lag ikke blir dannet, vedtar fylkesstyret hvordan 294 
midlene skal anvendes til det de er bestemt for. 295 
Dersom et lag er uvirksomt over mer enn ett år kan fylkeslaget eller Venstres Hovedorganisasjon 296 
konstituere nytt styre, eventuelt oppløse laget. 297 

 298 
§ 9. IKRAFTTREDELSE 299 
Endringer i vedtektene trer midlertidig i kraft straks årsmøtet er hevet. Endelig ikrafttredelse skjer 300 
ved godkjennelse av fylkesstyret. 301 
 302 
Disse vedtektene er sist endret på årsmøte 22. januar 2017 og godkjent av fylkesstyret i møte xxx 303 
2017.. Vedtektene ble først vedtatt på årsmøtet 20. januar 2012 etter mønster fra Venstres 304 
Hovedorganisasjons normalvedtekter for lokallag vedtatt av Venstres sentralstyre 27. februar 2011 305 
og Bergen Venstres nå opphevde vedtekter vedtatt 9. november 1988, sist endret på årsmøtet 20. 306 
januar 2011, og endret på årsmøtet 19. januar 2013 og 16. Januar 2016 307 

 308 

 309 

 310 

Vedtekter for bydelslag av Bergen Venstre 311 
 312 
§ 1 Formål 313 



8 
 

............................. bydelslag har til formål å fremme Venstres politikk i bydelen. 314 
 315 
§ 2 Medlemskap 316 
Medlemmer i .......... bydelslag kan personer over 15 år bli som deler Venstres grunnsyn, og som ikke 317 
er medlem av noe annet parti. 318 
 319 
Medlemmer av Bergen Venstre som bor i bydelen er automatisk medlem i bydelslaget, med mindre 320 
de selv ber om å være tilsluttet eller ønsker medlemskap i et annet bydelslag enn der de bor. 321 
 322 
§ 3 Organisering 323 

a) Bydelslaget ledes av et styre bestående av minst 3 personer, samt et medlem valgt fra et 324 
eventuelt Unge Venstre-lag i bydelen. 325 
 326 

b) To eller flere bydeler kan ha felles bydelslag. I de bydelene hvor det ikke er eget lag, utnevner 327 
arbeidsutvalget i Bergen Venstre en kontaktperson for bydelen som har møterett, men ikke 328 
stemmerett i hovedstyret i Bergen Venstre. 329 

 330 
c) Bydelslagets styre velges på årsmøtet innen utgangen av november måned inneværende år. 331 

Bydelslagets årsmøte skal foruten valg av styre, velge en valgnemnd som skal forberede 332 
neste årsmøtevalg, samt godkjenne styrets forslag til årsmelding for bydelen. 333 

 334 
d) Årsmøte skal varsles ved offentlig oppslag (media) eller ved utsending til medlemmene 14 335 

dager før satt møtedato. 336 
 337 

e) Dersom det ikke holdes årsmøte innen utgangen av november, og det ikke er mulig å holde 338 
valg av styre, skal arbeidsutvalget i Bergen Venstre utpeke en kontaktperson i bydelen. 339 

 340 
f) Styret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 341 

 342 
g) Styret i bydelslaget har et særlig ansvar for å følge opp lokale politiske saker, og bør 343 

samarbeide med Venstres bystyregruppe. Venstres representanter i bydelsstyrer innkalles til 344 
bydelslagets styremøter. I valgår skal styret utarbeide planer for valgkampen i samråd med 345 
styret for Bergen Venstre. 346 

 347 
§ 4 Økonomi 348 
I budsjettet for Bergen Venstre avsettes det hvert år midler til drift av bydelslagene. Bydelslagene 349 
kan beholde VO-midler for egen aktivitet dersom de ønsker dette. Det forutsetter at bydelslagene 350 
har Økonomiansvarlig og konti, og leverer regnskap sammen med årsmeldingen. 351 
 352 
§ 5 Utfylling av vedtektene 353 
Når disse vedtektene mangler regler, skal bydelslagene følge vedtektene for Bergen Venstre så langt 354 
se passer. 355 
 356 
§ 6 Endring av vedtektene 357 
Endring av disse vedtektene foretas på årsmøtet i Bergen Venstre med to tredelers flertall. 358 
 359 
Vedtektene er sist endret på årsmøte 05.01.2019 og godkjent av fylkesstyret senere i 2019 360 


