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Kapittel 1: Innledende bestemmelser  
 

§ 1–1 Formål 

Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (Redningsselskapet) er en landsdekkende, humanitær 

forening.  

 

Redningsselskapet har som sine fremste formål å redde liv og berge verdier på sjøen, samt å 

opprettholde og utføre søks-, rednings- og hjelpetjeneste langs den norske kyst og i tilstøtende 

havområder hvor det måtte oppstå behov for Redningsselskapets tjenester, og å verne 

kystmiljøet.  

 

Redningsselskapet skal også drive opplysningsarbeid og forebyggende virksomhet for å bedre 

sikkerheten for sjøfarende.  
Endret 28. mai 2000  

Endret 7. juni 2009 

 

§ 1–2 Ufravikelighet  

Denne Lov kan ikke, med mindre det er uttrykkelig bestemt, fravikes gjennom bestemmelser 

fastsatt av distrikter eller lokallag. Loven er ikke til hinder for at disse vedtar supplerende 

bestemmelser.  

 

§ 1–3 Medlemmer  

Både enkeltpersoner, familier og bedrifter kan være medlemmer av Redningsselskapet. Alle 

medlemmer bør være tilknyttet et lokallag.  

 

Et medlem skal opptre lojalt mot Redningsselskapet. Medlemmer av Redningsselskapet skal 

betale en årlig kontingent, som fastsettes av Sentralstyret.  
Endret 25. mai 2002 

Endret 27. mai 2006 
Endret 7. juni 2009

 

 

 

Kapittel 2: Generelle bestemmelser for alle organisasjonsledd  
 

§ 2–1 Organisasjonsledd  

Som ett organisasjonsledd regnes etter denne Lov:  

 

1) Redningsselskapets sentrale organer 

2) hvert enkelt distrikt 

3) hvert enkelt lokallag 

 

Redningsselskapet er ett rettssubjekt. De enkelte organisasjonsledd er interne organer i 

Redningsselskapet.  

 

Selskapets midler skal forvaltes sentralt, eller etter regler gitt av Sentralstyret.  
Endret 28. mai 2000  

  

§ 2–2 Signatur 

Redningsselskapets signatur innehas av Sentralstyret i fellesskap. Sentralstyret kan beslutte at 

presidenten i fellesskap med et annet medlem av styret eller i fellesskap med 

generalsekretæren, skal inneha signaturrett. Sentralstyret kan også gi en slik fullmakt til to 

medlemmer av Sentralstyret i fellesskap. 
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Endret 27. mai 2006 

 

§ 2–3 Organisasjonsleddets virksomhet 

Distrikter og lokallag skal overholde beslutninger som fattes av Redningsselskapets sentrale 

organer. Sentralstyret kan omgjøre enhver beslutning som er fattet av et distrikt eller et 

lokallag.  

 

Lokallagene skal overholde beslutninger som fattes av distriktets organer såfremt disse 

beslutningene ikke strider mot noen beslutning som er fattet av Redningsselskapets sentrale 

organer. Distriktsstyret eller distriktsårsmøtet kan omgjøre en beslutning som er fattet av et 

lokallag.  

 

Distrikter og lokallag skal arbeide for å fremme Redningsselskapets formål.  

 

§ 2–4 Rapportering 

Lokallagene skal så snart som mulig sende kopi av protokollen fra årsmøter, samt 

årsberetninger og revidert årsregnskap, til sitt distrikt. Distriktene skal så snart som mulig 

sende det tilsvarende materiale som gjelder distriktets virksomhet, til Redningsselskapet 

sentralt.  
Endret 28. mai 2000 

 

§ 2–5 Valgbarhet 

For å være valgbar til tillitsverv i noe organisasjonsledd må kandidaten være medlem av 

Redningsselskapet, eller forplikte seg til å bli det ved å innbetale medlemskontingent.  

 

Ansatt eller person i lønnet engasjement i Redningsselskapet, kan ikke ha tillitsverv i 

Redningsselskapet, med unntak for de ansattes medlem av Sentralstyret og 

Representantskapet.  
Endret 28. mai 2000  

Endret 7. juni 2009 

 

§ 2–6 Inhabilitet  

En ansatt eller tillitsvalgt er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 

treffe avgjørelse i en sak  

a) når vedkommende selv er part i saken;  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller er søsken til en part;  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er samboer med en part;  

d) når vedkommende har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap, forening 

eller stiftelse som selv er part i saken.  

 

Vedkommende er også inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 

tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal i denne forbindelse særlig legges vekt på om 

avgjørelse kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 

vedkommende har nær personlig tilknytning til.  

 

Er en ansatt inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet i 

samme organisasjonsledd.  

 

Enhver skal i god tid melde fra om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil.  
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Inhabilitetsspørsmål som gjelder tillitsvalgte, avgjøres av det aktuelle organ, uten at 

vedkommende selv deltar i avgjørelsen. Avgjørelsen om habiliteten til en ansatt treffes av en 

overordnet.  

 

Med part menes i denne paragrafen noen som saken direkte gjelder.  

 

§ 2–7 Organisasjonsleddets styre 

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for Sentralstyret, distriktsstyrer og lokalstyrer.  

 

Styret holder møte hvis styrelederen (presidenten) eller to av dets medlemmer ønsker det. 

Lederen (presidenten) skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs.  

Styremøte ledes av styrelederen (presidenten) eller nestlederen (visepresidenten) i 

vedkommendes fravær. Er begge fraværende, velger styret en møteleder.  

 

Ved styremøter skal det føres protokoll. Styremedlemmer som ikke er enig i styrets 

beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Har styret fem eller flere 

medlemmer, kan de utpeke to av sine medlemmer til å underskrive protokollen. Utskrift skal i 

så fall sendes samtlige deltakende styremedlemmer med frist for merknader som i tilfelle kan 

kreves innført i protokollen.  

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Styret kan 

likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt 

anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall og det finnes 

varamedlem for vedkommende, skal varamedlemmet gis anledning til å møte. Ingen kan 

stemme etter fullmakt.  

 

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved 

stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.  

 

§ 2–8 Honorar og godtgjørelse av utgifter  

Representantskapet fastsetter bestemmelser om honorar og godtgjørelse av utgifter for 

arbeidsinnsats for tillitsvalgte.  
Endret 7. juni 2009 

 

§ 2–9 Valgreglement 

Representantskapet skal vedta valgreglement for valg til de ulike organene. Valgreglementet 

for Representantskapet gjelder også for distriktsårsmøtene, og i den grad det passer også for 

lokallagsårsmøtene. Ordstyrer leder valgene, og det velges et tellekorps. 
Endret 27. mai 2006, 12. mai 2007 

Endret 7. juni 2009 

 

§ 2–10 Taushetsplikt for valgte representanter i Redningsselskapet 

Alle valgte representanter til verv i Redningsselskapet forplikter seg til å bevare taushet om 

forhold han eller hun blir kjent med i sitt arbeid for Redningsselskapet og som vil kunne 

skade enkeltpersoner, foreningens økonomi eller omdømme hvis forholdene gjøres kjent for 

utenforstående. 
Endret 12. mai 2007 

 

Kapittel 3: Det sentrale organisasjonsledd  
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§ 3–1: Representantskapet: Myndighet og sammensetning  

Representantskapet er Redningsselskapets høyeste myndighet.  

 

Representantskapets medlemmer utgjøres av: 

a) distriktsstyrelederne 

b) en valgt representant fra hvert distrikt 

c) to personer valgt av og blant de fast ansatte i Redningsselskapet, en fra de landansatte 

og en fra de sjøansatte. 

d) til sammen tolv personer utpekt av Norges Rederiforbund, Rederienes Landsforening, 

Fraktefartøyenes Rederiforening, Kongelig Norsk Båtforbund, Norges Fiskarlag, 

Norboat, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Det Norske Veritas, Norges 

Kystfiskarlag, Norsk Luftambulanse, og Forbundet Kysten. Norges Fiskarlag har rett 

til å utpeke to personer, de andre organisasjonene en person hver. 

 

Bare Representantskapets medlemmer har stemmerett på Representantskapets møter. 

 

Sentralstyrets medlemmer har møteplikt og talerett i Representantskapets møter.  
Endret 28. mai 2000 

Endret 7. juni 2009  

 

§ 3–2 Representantskapet: Innkalling og dagsorden for ordinært årsmøte. 

Representantskapet skal avholde ordinært årsmøte innen 1. juni hvert år. Sentralstyret har, 

sammen med generalsekretæren, ansvaret for å innkalle og forberede årsmøtet.  

 

Distriktene skal skriftlig varsles om tidspunktet for Representantskapets ordinære årsmøte 

senest åtte uker før det holdes. Skriftlig innkalling med dagsorden skal sendes 

Representantskapets medlemmer senest tre uker før møtet holdes.  

 

Sentralstyret fastsetter dagsorden for det ordinære årsmøtet. Representantskapet kan med 

alminnelig flertall vedta å ta opp en sak til drøfting selv om den ikke er oppført på dagsorden. 

Representantskapet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er satt opp på dagsorden.  
Endret 7. juni 2009 

 

Ordinært årsmøte skal: 

a) Godkjenne Redningsselskapets årsberetning og årsregnskap 

b) Vedta Redningsselskapets rullerende Strategi- og langtidsplan for de kommende 4 år 

c) Velge Sentralstyrets medlemmer, herunder Redningsselskapets president og visepresident 

d) Velge eksklusjonskomiteens medlemmer, jf. § 7–2 

e) Velge valgkomiteens medlemmer, jf. § 3–7 

f) Velge kontrollkomiteens medlemmer, jf. § 3–8 

g) Utnevne æresmedlemmer etter forslag fra Sentralstyret 

h) Velge revisor til å revidere Redningsselskapets regnskap 

i) Fastsette regulativ for honorar og utgiftsgodtgjørelse 

 

Representantskapet kan i ordinære eller i ekstraordinære møter avsette medlemmer av 

Sentralstyret som er valgt av Representantskapet. For beslutning om å avsette presidenten 

eller visepresidenten kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.  
Endret 28. mai 2000 

Endret 27. mai 2006 

Endret 25. mai 2008 

Endret 7. juni 2009 
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§ 3–3 Representantskapets beslutninger  

Representantskapet er beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmers antall.  

Som Representantskapets beslutning gjelder det som har fått tilslutning av flertall av de 

avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres 

saken ved loddtrekning.  

 

Ingen kan stemme etter fullmakt.  

 

Ekstraordinært representantskapsmøte skal holdes når Sentralstyret eller minst fem 

distriktsstyrer krever det. Sentralstyret har, sammen med generalsekretæren, ansvaret for å 

innkalle og forberede Ekstraordinært representantskapsmøte.  

 

Innkalling med dagsorden for ekstraordinært representantskapsmøte sendes 

Representantskapets medlemmer senest tre uker før møtedagen. 
Endret 28. mai 2000 
Endret 27. mai 2006 

Endret 7. juni 2009. 

 

§ 3–4 Sentralstyrets sammensetning og funksjonstid  

Sentralstyret består av åtte medlemmer, inklusive presidenten og visepresidenten, med tre 

varamedlemmer. Ett medlem av Sentralstyret skal være distriktsstyremedlem. Det skal velges 

ett personlig varamedlem for distriktsstyremedlemmet i Sentralstyret. De tre andre 

varamedlemmene fungerer etter nummerrekkefølge. Presidenten gis dobbeltstemme ved 

stemmelikhet.  

 

Sentralstyret ledes av presidenten, med visepresidenten som nestleder.  

 

Sentralstyrets medlemmer kan ikke samtidig ha andre tillitsverv i Redningsselskapet med 

unntak for representanten fra distriktsstyret. Hvis noen med annet tillitsverv i 

Redningsselskapet blir valgt til medlem av Sentralstyret, må vedkommende fratre det andre 

tillitsvervet.  

 

De sjø- og landansatte har rett til å velge ett medlem hver til Sentralstyret.  

 

Funksjonstiden for Sentralstyrets medlemmer er to år.  

Ingen kan være medlem av Sentralstyret i mer enn fire perioder i sammenheng.  
Endret 28. mai 2000 

Endret 27. mai 2006 

Endret 12. mai 2007 

Endret 25. mai 2008 

Endret 7. juni 2009 

  

§ 3–5 Sentralstyrets oppgaver  

Forvaltningen av Redningsselskapets anliggender hører under Sentralstyret, som herunder 

skal behandle saker som gjelder:  

a) å holde seg orientert om Redningsselskapets økonomiske stilling og påse at dets 

virksomhet, herunder regnskapsføring og formuesforvaltning, er gjenstand for 

betryggende kontroll 

b) fastsette Redningsselskapets drifts- og investeringsbudsjett 

c) kontrahering og salg av fartøyer 

d) låneopptak 

e) investeringer  
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f) forvaltning av Redningsselskapets eiendeler, herunder fastsette retningslinjer for 

virksomheten 

g) ansvaret for en tilfredsstillende organisering av Redningsselskapets virksomhet  

h) sørge for utarbeidelse av forslag til Representantskapet om Redningsselskapets rullerende 

Strategi- og langtidsplan, jf. § 3–2 fjerde ledd pkt. b)  

i) tilsette/avsette generalsekretær  

j) iverksette de undersøkelser Sentralstyret finner nødvendig for å kunne utføre sine 

oppgaver 

k) føre tilsyn med den daglige ledelse av Redningsselskapet for øvrig 

l) fastsette instruks for generalsekretær 

m) sørge for betryggende internkontroll og redegjøre for denne i sin årlige styreberetning 

n) Fastsette medlemskontingenten, jfr § 1-3. 

 

Sentralstyret skal, sammen med generalsekretæren, følge opp de beslutninger som 

Representantskapet treffer.  
Endret 28. mai 2000 
Endret 27. mai 2006 

Endret 7. juni 2009  

 

§ 3–6 Generalsekretæren  

Generalsekretæren forestår den daglige ledelsen av Redningsselskapet i henhold til de 

retningslinjer og pålegg Sentralstyret har gitt, herunder tilsetting/avsetting av de ansatte. 

Sentralstyret skal orienteres om ansettelse av avdelingsledere og deres betingelser. Den 

daglige ledelsen omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan 

generalsekretæren bare avgjøre om Sentralstyret i det enkelte tilfelle har gitt ham/henne 

myndighet til det, eller Sentralstyrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for 

Redningsselskapets virksomhet. Sentralstyret skal i så fall snarest mulig underrettes om 

saken.  

 

Generalsekretæren har møteplikt og talerett, uten å avgi stemme, i Sentralstyrets møter og 

Representantskapets møter. Generalsekretæren kan kreve at hans/hennes mening i en bestemt 

sak blir ført inn i protokollen.  

 

Generalsekretæren ansettes i heldagsstilling, som etter Sentralstyrets nærmere beslutning kan 

være åremålsstilling.  
Endret 28. mai 2000 
Endret 27. mai 2006  

Endret 7. juni 2009. 

 

§ 3–7 Valgkomiteen  

Valgkomiteen har tre medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene velges av 

Representantskapet, som særskilt velger valgkomiteens leder. Medlemmenes funksjonstid er 

to år.  

 

Valgkomiteen skal overfor Representantskapet innstille kandidater til vervene som 

medlemmer av Sentralstyret. Valgkomiteen skal også innstille kandidater til andre verv som 

Representantskapet etter denne Lov skal foreta valg til.  
Endret 7. juni 2009. 

 

§ 3–8 Kontrollkomiteen 

Representatnskapet velger en kontrollkomité for to år som  består av tre medlemmer. 

Kontrollkomiteen velger selv sin leder. Ett medlem skal ha juridisk embetseksamen.  
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Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Redningsselskapets virksomhet og skal blant annet 

påse at den følger lover, vedtekter og retningslinjer vedtatt av Representantskapet. I den 

utstrekning den finner det påkrevet, skal komiteen undersøke Redningsselskapets protokoller, 

regnskap, korrespondanse m.m. Sentralstyret og revisjonen skal gi kontrollkomiteen alle 

opplysninger som den mener å trenge for å kunne utføre sitt verv. Kontrollkomiteen skal 

særlig påse at Redningsselskapets midler til enhver tid er plassert på en betryggende måte.  

 

Kontrollkomiteen skal gjennomgå og uttale seg om forslag til endringer i lovene før 

lovendringer behandles av Representantskapet. 

 

Kontrollkomiteen møter så ofte som det anses påkrevet for å kunne sikre et effektivt tilsyn.  

 

Kontrollkomiteen avgir sin årlige beretning til Representantskapet. 

 

Representantskapet vedtar reglement for Kontrollkomiteen. 
Endret 27. mai 2006 
Endret 7. juni 2009. 

 

 

Kapittel 4: Distriktene  
 

§ 4–1 Distriktsårsmøtet: Myndighet og sammensetning  

Distriktsårsmøtet er distriktets høyeste myndighet.  

 

Distriktsårsmøtet består av to representanter fra hvert tilsluttet lokallag.  

 

Distriktsstyrets medlemmer og en representant fra administrasjonen har møteplikt og talerett 

på distriktsårsmøtet.  

 

Kun representanter fra lokallagene har stemmerett.  
Endret 28. mai 2000  

Endret 25. mai 2008 

 

§ 4–2 Distriktsårsmøtet: Innkalling og dagsorden  

Ordinært distriktsårsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Ekstraordinært 

distriktsårsmøte holdes når 1/3 av lokallagene eller minst to medlemmer av distriktsstyre 

forlanger det. Distriktsstyret har ansvaret for å forberede distriktsårsmøtet.  

 

Distriktsårsmøte skal berammes gjennom skriftlig melding til lokallagene senest seks uker på 

forhånd. Skriftlig innkalling med dagsorden skal sendes lokallagene to uker før møtet.  

 

På distriktsårsmøtets dagsorden skal føres opp enhver sak som styret for et lokallag skriftlig 

melder til distriktsstyre senest fire uker før den dato møtet er berammet til. Distriktsårsmøtet 

kan med alminnelig flertall ta saker opp til drøfting selv om de ikke er oppført på dagsorden. 

Distriktsårsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden.  

 

Ordinært distriktsårsmøte skal dessuten: 

a) Behandle distriktsstyrets årsberetning. 

b) Behandle distriktsstyrets virksomhetsplan for det kommende år.  

c) Velge distriktsstyrets medlemmer og varamedlemmer, herunder særskilt velge 

distriktsstyrets leder og nestleder.  
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d) Velge et medlem med vara med funksjonstid for det kommende ordinære årsmøtet i 

Representantskapet.  

e) Velge valgkomité bestående av 3 medlemmer og et varamedlem.  

 

Ved valg gjelder valgreglementer fastsatt av Landsmøtet så langt de passer inntil 

Representantskapet fastsetter nytt valgreglement. 
Endret 28. mai 2000 
Endret 25. mai 2002 

Endret 27. mai 2006  

Endret 7. juni 2009. 

 

§ 4–3 Distriktsårsmøtets beslutninger  

Distriktsårsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøttes antall.  

 

Distriktsårsmøtets beslutninger treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved 

stemmelikhet foretas ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved 

loddtrekning. Distriktsårsmøtet kan med virkning for avstemninger på fremtidige 

distriktsårsmøter, vedta et annet flertallskrav for bestemte typer saker.  

 

Ingen kan stemme etter fullmakt.  

 

§ 4–4 Distriktsstyrets oppgaver  

Distriktsstyre representerer distriktet utad og har ansvar for å ivareta dets interesser. 

Distriktsstyre skal iverksette distriktsårsmøtets beslutninger. Det skal også vedta distriktets 

årsberetning og utarbeide handlingsplan for kommende periode.  

 

Distriktsstyret kan delegere myndighet til en enkeltperson eller til særskilte utvalg. 

Distriktsstyret kan overprøve beslutninger som er fattet i henhold til myndighet som det har 

delegert. Distriktsstyret kan når som helst trekke tilbake en delegasjonsbeslutning.  
Endret 28. mai 2000  

 

§ 4–5 Distriktsstyrets sammensetning og funksjonstid  

Distriktsstyret består av fem til syv medlemmer med to til fire varamedlemmer, som fungerer 

etter nummerrekkefølge. Styret velger selv sekretær og kasserer.  

 

Funksjonene som sekretær eller kasserer kan ivaretas av representanter fra 

Redningsselskapets administrasjon, men uten at det gir dem stemmerett i styrets møter.  

 

En representant fra administrasjonen har møte- og talerett i distriktsstyrets møter.  

 

Funksjonstiden for distriktsstyrets medlemmer er to år, regnet fra distriktsårsmøtets 

avslutning, men med adgang til gjenoppnevning.  

 

Distriktsstyrelederen innkaller til det antall distriktsstyremøter som er hensiktsmessig i 

forhold til innmeldte saker og aktivitetsnivå, men likevel minst ett møte pr. år.  

 

Distriktsstyrelederen skal dessuten innkalle til distriktsstyremøte når minst 2 styremedlemmer 

krever det.  
Endret 28. mai 2000 
Endret 25. mai 2008 

Endret 7. juni 2009. 
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Kapittel 5: Lokallagene  
 

§ 5–1 Årsmøtet: Myndighet og sammensetning  

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Alle medlemmene i lokallaget har tale- og 

stemmerett i årsmøtet.  

 

§ 5–2 Årsmøtet: Innkalling og dagsorden  

Ordinært årsmøte skal holdes innen 15. februar hvert år. Ekstraordinært årsmøte innkalles når 

minst to medlemmer av lokalstyret eller ti andre medlemmer forlanger det. Er antallet 

medlemmer i lokallaget under 50, skal ekstraordinært årsmøte innkalles når det forlanges av 

minst én femdel av medlemmene.  

 

Årsmøte skal berammes gjennom skriftlig underretning eller annonsering i alminnelig lest 

avis til medlemmene senest fire uker på forhånd. Innkalling til årsmøtet skal meddeles 

skriftlig til medlemmene og/eller kunngjøres i en alminnelig lest avis med dagsorden i 

henhold til Redningsselskapets lover § 5–2 senest to uker før møtet avholdes. Lokalstyret har 

ansvaret for å innkalle og forberede årsmøtet.  

 

På årsmøtets dagsorden skal oppføres enhver sak som et medlem skriftlig melder til 

lokalstyret senest tre uker før den dato møtet er berammet til. Årsmøtet kan med alminnelig 

flertall vedta å ta saker opp til drøfting som er meldt etter fristens utløp. Årsmøtet kan ikke 

fatte vedtak i saker som ikke er ført opp på dagsorden.  
Endret 12. mai 2007 
 

 

Ordinært årsmøte skal dessuten:  

a) behandle lokalstyrets beretning og vedta regnskapet for det foregående kalenderår 

b) behandle lokallagets aktivitetsplan og budsjett 

c) velge lokalstyrets medlemmer og varamedlemmer, herunder særskilt velge lokalstyrets 

leder 

d) velge representanter til distriktsårsmøtet 

e) velge revisor til å revidere lokalstyrets regnskap 

f) velge valgkomité 
Endret 05.juni 2004  

 

§ 5–3 Årsmøtets beslutninger  

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de fremmøttes antall.  

 

Årsmøtets beslutninger treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved 

stemmelikhet er stemmen til lokallagets leder avgjørende. Årsmøtet selv kan vedta et annet 

flertallskrav for bestemte typer saker med fremtidig virkning.  

 

Ingen kan stemme etter fullmakt.  

 

§ 5–4 Lokalstyrets oppgaver  

Lokalstyret representerer lokallaget utad og har ansvar for å ivareta dets interesser. 

Lokalstyret skal iverksette årsmøtets beslutninger.  

 

Lokalstyret kan delegere myndighet til enkeltpersoner eller til særskilte utvalg. Lokalstyret 

kan overprøve beslutninger som er fattet i henhold til myndighet som delegert fra lokalstyret 

selv. Lokalstyret kan når som helst trekke tilbake myndighet som det har delegert.  
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§ 5–5 Lokalstyrets sammensetning og funksjonstid  

Lokalstyret består av tre til fem medlemmer, med to til tre varamedlemmer som fungerer etter 

nummerrekkefølge. Lokalstyret velger selv nestleder, sekretær og kasserer. Vervene kan 

kombineres. 

  

Funksjonstiden for lokalstyrets medlemmer er to år regnet fra avslutningen av årsmøtet, men 

med adgang til gjenoppnevning.  

 

Oppløsning av lokallag kan bare besluttes etter forslag fra lokallagets styre. Beslutningen 

fattes av årsmøtet og krever tre firedels flertall.  

 

Lokallagets eiendeler og eventuell kassabeholdning anses å tilhøre Redningsselskapet.  

 

§ 5- 6 Aktivitetslag 

Hvis et lag ønsker å drive aktiviteter for Redningsselskapet, men ikke ønsker å velge styre, er 

det tilstrekkelig å meddele det tilhørende distriktskontoret navn, adresse etc på en 

kontaktperson. Aktivitetslaget har da ikke de samme organisatoriske rettigheter som et 

lokallag med valgt styre, men kan likevel drive med aktiviteter som faller inn under 

Redningsselskapets formålsparagraf og under Redningsselskapets navn. Medfører aktivitetene 

økonomiske transaksjoner, må aktivitetslaget organiseres som lokallag for å drive under 

Redningsselskapets navn. 
Ny 7. juni 2009. 

 

 
Kapittel 6: Organisatoriske endringer  
 

§ 6–1 Sammenslutning og oppdeling  

Sammenslutning av to eller flere distrikter kan skje etter beslutning av Representantskapet. 

Det samme gjelder oppdeling av et distrikt i flere distrikter.  

 

Sammenslutning av to eller flere lokallag kan skje etter vedtak i distriktsstyre. Det samme 

gjelder oppdeling av et lokallag i flere lokallag.  

 

§ 6–2 Oppløsning av Redningsselskapet  

Oppløsning av Redningsselskapet kan bare besluttes etter forslag fra Sentralstyret. 

Sentralstyret må dessuten skriftlig ha orientert samtlige distrikter om at slikt forslag vil bli 

fremsatt for Representantskapet. Slik orientering må være gitt minst to måneder før 

Representantskapets møte holdes.  

 

I orienteringen skal de enkelte distrikter bli anmodet om å uttale seg om forslaget.  

 

Beslutning om oppløsning fattes av Representantskapet med tre firedels flertall på to 

etterfølgende møter sammensatt i samsvar med § 3–1 annet ledd. Representantskapsmøtene 

skal holdes med minst seks måneders mellomrom.  

 

Redningsselskapets gjenværende midler skal etter nærmere bestemmelse av Sentralstyret 

brukes til å videreføre Redningsselskapets formål etter § 1–1 eller beslektet formål.  
Endret 28. mai 2006 

Endret 7. juni 2009 
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Kapittel 7: Utelukkelse fra medlemskap  
 

§ 7–1 Vilkår for eksklusjon  

Et medlem kan ekskluderes fra Redningsselskapet for alltid eller for en begrenset periode 

dersom medlemmet har opptrådt på en illojal eller skadelig måte for Redningsselskapet ved 

f.eks. å bryte Redningsselskapets Lov, motarbeide en lovlig fattet beslutning eller for øvrig 

ved å opptre i strid med Redningsselskapets formål eller interesse.  

 

§ 7–2 Eksklusjonskomiteen  

Beslutning om eksklusjon etter § 7–1 treffes av eksklusjonskomiteen.  

 

Eksklusjonskomiteen består av tre medlemmer som har en funksjonstid på to år, men med 

adgang til gjenoppnevning. Et av komiteens medlemmer må ha juridisk embetseksamen, og 

trenger ikke være medlem av Redningsselskapet. Øvrige komitémedlemmer må være 

medlemmer av Redningsselskapet.  

 

Eksklusjonskomiteen møtes ved behov etter innkalling fra lederen.  

 

Forslag om eksklusjon av et medlem av Redningsselskapet kan bare fremmes av Sentralstyret 

eller av et distriktsstyre. Eksklusjonskomiteen tar ikke opp saker av eget tiltak. 

Eksklusjonskomiteens beslutninger kan ikke påklages.  

 

For øvrig gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven for eksklusjonskomiteens 

saksbehandling så langt de passer.  

 

§ 7–3 Utelukkelse på grunn av manglende betaling av kontingent  

Den som ikke har betalt kontingenten innen betalingsfristen, mister sitt medlemskap.  

 

Betalingsvarselet skal klart angi at medlemskapet og medlemsbetingelsene opphører dersom 

kontingenten ikke er betalt innen den oppgitte frist.  
Endret 28. mai 2000 

 

 

Kapittel 8: Avsluttende bestemmelser  
  

§ 8–1 Lovendring 

Denne Lov kan endres av Representantskapet med to tredels flertall.  

 

Forslag til endringer i denne Lov skal, etter at de har vært forelagt distriktsstyrene til uttalelse, 

fremmes av Sentralstyret til behandling av Representantskapet i ordinært eller ekstraordinært 

møte.  

 

Forslag til endring(er) kan fremmes av et distriktsstyre, eller av Sentralstyret, og må være 

innsendt til generalsekretæren innen 31. januar samme år som Representantskapets møte skal 

holdes.  
Endret 28. mai 2000  

Endret 05. Juni 2004 

Endret 7. juni 2009 

 

§ 8-2 Pilotdistrikter 
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Sentralstyret kan fravike bestemmelser om gjennomføring av distriktsårsmøtet og valg på 

distriktsårsmøtet for inntil tre pilotdistrikter i perioden 2010 til 2012.  
Ny 7. juni 2009. 

 


