Forslag som følger under skal realitetsbehandles av landsmøtet uavhengig av styrets formening om
forslagene. Det er ikke anledning til å avvise forslag som er fremsatt på riktig måte etter
vedtektene.
Forslagsstillerne er innstilt på samarbeid og dialog med styret, direktøren og administrasjonen for å
drøfte presiseringer og forbedringer av vedtektsforslagene i tiden frem mot utsending av
sakspapirene til landsmøtet.

Forslag nye vedtekter PBL
Landsmøtet 27. og 28. mai 2019. Rødt er endringsforslag. Blått er strykninger
Kun paragrafer som er foreslått endret er med i dette forslaget.

KAP. III Organisasjon
§ 3 Landsmøtet
Landsmøtet er forbundets øverste myndighet.
Ordinært landsmøte avholdes hvert 2. år innen utgangen av mai måned, og innkalles med
minst 2 – to – måneders varsel. Landsstyret bestemmer tid og sted for møtet.
Når Landsstyret har bestemt tidspunkt for landsmøtet, skal medlemmene informeres om dette,
sammen med orientering om tidsfrist for innsending av
• forslag om vedtektsendringer
• saker som foreslås tatt opp på landsmøtet
Hver registrerte medlemsbarnehage som har betalt kontingent innen 10 dager før landsmøtet,
kan møte med 1 - én - representant som har talerett, forslagsrett og stemmerett.
Eier(e) som eier eller kontrollerer flere barnehager kan oppnevne én representant for alle sine
barnehager. Sammenslutninger som representerer kollektive medlemmer kan oppnevne én
representant som etter fullmakt representerer de kollektive medlemmer som ikke selv møter i
landsmøtet.
En medlemsbarnehage som ikke møter i landsmøtet selv kan, med personlig fullmakt, la seg
representere av én landsmøtedeltaker fra samme kommune som medlemmet.
Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt i administrasjonen
senest 10 dager før møtestart for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett.
Styret møter med tale-, forslags- og stemmerett.
Administrerende direktør møter med tale- og forslagsrett.
Antall stemmer blir beregnet ut fra innbetalt kontingent.
Kontingent:








Inntil 7999 kr 1 stemme
8000 – 15999 kr 2 stemmer
16000 – 23999 kr 3 stemmer
24000 – 31999 kr 4 stemmer
32000 - 39999 kr 5 stemmer
Osv. + 8000

Landsmøtet behandler følgende saker:
1. Styrets årsberetninger sammen med forbundets årsregnskap
2. Saker som er fremmet av styret eller medlem(mer)
3. Styrets forslag til strategisk plan for landsmøteperioden
4. Styrets forslag til økonomiplan for landsmøteperioden
5. Styrets forslag til kontingent i landsmøteperioden
6. Godtgjørelse til styret og valgkomiteen
7. Valg av styre
8. Valg av valgkomité
9. Valg av kontroll – og varslingsutvalg
10. Valg av revisor
Frist for å melde saker til landsmøtet er 6 – seks – uker før landsmøtet.
Ekstraordinært landsmøte holdes når det foreligger saker av så stor betydning at styret finner
det påkrevd, eller når minst 1/4 av samtlige medlemmer skriftlig har fremsatt krav om
ekstraordinært landsmøte.
Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært landsmøte med kortere varsel enn 2 måneder,
dog aldri under 1 måned.
Dagsorden og saksdokumenter bør være sendt representantene senest 14 dager før landsmøtet.
Landsmøtet velger selv sin møteleder.
§ 4 Valg
Landsmøtet skal velge Landsstyre, valgkomité og kontroll - og varslingsutvalg.
Hvert fylke med medlemsbarnehager har et eget styre som innstiller en person til landsstyret.
Innstilling til valgkomiteen, må gjøres senest 3 mnd. før landsmøtet. Eiere med barnehager i
flere fylker / regioner, kan bare innstille en representant. Valgkomiteen innstiller de som etter
komiteens mening har best forutsetninger for å jobbe for PBL i henhold til formålet.
Landsstyret innstiller personer som skal velges til valgkomiteen.
Valgkomiteens innstilling til landsstyret, og styrets forslag til valgkomité, skal senest
bekjentgjøres for medlemmene sammen med landsmøtepapirene.
Innstillingen og oversikt over alle kandidater innmeldt til valgkomiteen skal bekjentgjøres på
PBLs hjemmeside. Kandidater kan meldes til valgkomiteen inntil 10 dager før landsmøtet.
Kandidater som her er foreslått til verv i styret, kan foreslås som benkeforslag på landsmøtet.

Landsmøtet kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 6 Valgkomiteen
Valgkomiteen velges av landsmøtet.
Valgkomiteens oppgaver:



Innstille medlemmer og varamedlemmer til landsstyre
Innstille medlemmer og varamedlemmer til kontroll- og varslingsutvalg

Valgkomiteen består av:






Leder
Nestleder
3 medlemmer
1. vararepresentant
2. vararepresentant

Valgkomiteens første møte skal normalt være i etterkant av siste styremøte året før landsmøte.
Valgkomiteen skal da orienteres om eventuelle forslag til endringer i styrende organer som
berører valgkomiteens arbeid.
Ved ekstraordinært landsmøte, på grunn av behov for nye valg til styret eller kontroll - og
varslingsutvalg, tiltrer valgkomiteen ved behov.
Styret skal tildele valgkomiteen de økonomiske rammer de skal arbeide innenfor. Dette
gjelder utgifter til reiser, opphold, diett og telefonutgifter.
Valgkomiteen skal også legge frem forslag om godtgjørelse til styret og til kontroll - og
varslingsutvalget, for landsmøtet.
§ 7 Kontroll og varslingsutvalg
Kontroll – og varslingsutvalgets oppgaver er:




Å være forbundets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider av
forbundets virksomhet
Å påse at forbundet og tilhørende underselskaper følger regelverket og forbundets
formål, og at forbundet er målrettet effektivt og etisk til det beste for medlemmene.
Å være et varslingsorgan for medlemmene

Kontroll - og varslingsutvalget består av:




Leder
Nestleder
3 medlemmer




1. vararepresentant
2. vararepresentant

Kontroll – og varslingsutvalget møtes minimum to ganger pr. år og ellers etter varsler fra
medlemmer der utvalget mener det gir grunnlag for å møtes.
Medlemmer av kontroll og varslingsutvalget kan ikke ha andre offisielle roller eller oppdrag
for pbl.
Administrerende direktør møter med tale- og forslagsrett.
§ 14 Eksklusjon
Handler et medlem i strid med forbundets vedtekter og interesser kan styret i alvorlige tilfeller
beslutte at medlemmet skal ekskluderes.
Dersom et medlem er valgt inn i forbundets styre, valgkomite eller andre organer /
underselskaper, og handler i strid med forbundets vedtekter og interesser, skal kontroll – og
varslingsutvalget avgjøre spørsmål om eksklusjon i henhold retningslinjer vedtatt av
landsmøtet.
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