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Vedtekter 

Sist endret 27.09.2020 

 

1. FORMÅL 1 
 2 
§ 1-1 Formål 3 
Latin-Amerikagruppene i Norge er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon som har til 4 
formål å støtte de latinamerikanske folkenes kamp: 5 

• for økonomisk, sosial, politisk og kulturell frigjøring 6 

• for lokale og globale alternativer til nyliberalisme 7 

• mot imperialisme 8 

• for å få slutt på krenkelsen av menneskerettighetene og kvinneundertrykkingen 9 

• mot undertrykkende regimer 10 

• for en økologisk bærekraftig utvikling 11 
 12 
§ 1-2 Målgruppe 13 
Latin-Amerikagruppene i Norge skal arbeide for å vinne støtte for denne kampen hos det norske folk, 14 
i fagbevegelsen, i norske politiske partier, i kvinnebevegelsen, i andre organisasjoner og hos norske 15 
myndigheter. 16 
 17 
§ 1-3 Aktivitet 18 
Latin-Amerikagruppene i Norge skal spre informasjon om Latin-Amerika og organisere støtteaksjoner 19 
i henhold til §1-1. 20 
 21 
2. ORGANISASJONSPRINSIPP 22 
 23 
§ 2-1 Organisasjonsprinsipp 24 
Latin-Amerikagruppene i Norge er en åpen organisasjon preget av gjensidig respekt, der ulikheter 25 
verdsettes og politikk utvikles i fellesskap. 26 
 27 
3. MEDLEMSKAP 28 
 29 
§ 3-1 Ordinært medlemskap 30 



2 
 

Bare enkeltpersoner kan være ordinære medlemmer av Latin-Amerikagruppene i Norge med fulle 1 
rettigheter. Medlemskapet forutsetter årlig innbetalt kontingent. Medlemskapet opphører ved 2 
personlig utmelding, død, manglende innbetaling av medlemskontingent eller eksklusjon. 3 
 4 
Nye medlemmer opplyses om nærmeste lokallag. Det er kun mulig å være tilknyttet ett lokallag. 5 
Medlemmer kan velge ikke å være tilknyttet et lokallag. 6 
 7 
§ 3-2 Medlemskontingent 8 
Medlemskontingent til Latin-Amerikagruppene i Norge fastsettes av Allmøtet og betales for ett år av 9 
gangen. 10 
 11 
§ 3-3 Fordeling 12 
Allmøtet bestemmer hvor stor andel av medlemskontingenten som skal tilfalle lokallagene, og hvor 13 
stor andel som skal tilfalle organisasjonen sentralt.  14 
 15 
§ 3-4 Støttemedlemskap 16 
Nasjonale organisasjoner kan tilslutte seg Latin-Amerikagruppene i Norge som støttemedlemmer. 17 
Støttemedlemskapet forutsetter innbetalt kontingent. 18 
En lokal organisasjon kan bli medlem av et lokallag om lokallagets vedtekter gir åpning for dette. En 19 
lokal organisasjon vil da ha rettigheter som et støttemedlem. Politiske partier kan ikke bli 20 
medlemmer av et lokallag. 21 
 22 
§ 3-5 Verv 23 
Alle som påtar seg verv i Latin-Amerikagruppene i Norge må være betalende medlemmer.  24 
Alle brigadister skal være betalende medlem av Latin-Amerikagruppene i Norge. 25 
 26 
§ 3-6 Uttalelser 27 
Alle som uttaler seg på vegne av et lokallag eller en arbeidsgruppe må være betalende medlem. 28 
Mellom årsmøtene skal uttalelsen være godkjent på et møte i lokallaget eller arbeidsgruppa. 29 
 30 
Uttalelser på vegne av Latin-Amerikagruppene i Norge mellom Allmøtene skal være godkjent av 31 
Landsstyret. Uttalelser av kontroversiell art godkjennes av Landsstyret ved aktiv stemmegivning og 32 
simpelt flertall.  33 
 34 
Landsstyret kan gi sekretariatet fullmakt til å uttale seg på vegne av Latin-Amerikagruppene i Norge, 35 
forutsatt at uttalelsene er i tråd med organisasjonens politiske plattform og signaler fra Allmøtet. 36 
 37 
4. ORGANER 38 
 39 
§ 4-1 Sentrale organer 40 
Latin-Amerikagruppene i Norge sine styrende organer er 41 

I. Allmøte 42 
II. Landsstyre 43 
III. Kontrollkomité 44 
IV. Valgkomité 45 

 46 
§ 4-2 Organisasjonsledd 47 
Latin-Amerikagruppene i Norge sine organisasjonsledd er 48 

I. Lokallagene 49 
II. Arbeidsgruppene 50 
III. Brigadeprosjektet 51 

 52 
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5. ALLMØTET  1 
 2 
§ 5-1 Allmøte 3 
Allmøte er Latin-Amerikagruppene i Norge sitt øverste organ og avholdes én gang i året innen den 4 
første helgen i mars. 5 

§5-1.1 Samling 6 
Mellom Allmøtene skal det arrangeres en samling for alle medlemmer av LAG Norge som skal ha som 7 
hovedmål å skolere aktivistene i organisasjonen. Samlingen skal avholdes innen utgangen av 8 
september. 9 
 10 
§ 5-2 Stemmerett 11 
Stemmeberettiget på Allmøtet er: 12 
a) Landsstyrets leder 13 
b) Landsstyrets nestleder 14 
c) Delegater fra lokallagene. Antall delegater fra lokallagene avhenger av antall medlemmer i 15 
lokallaget: 16 

a. 3 -25 medlemmer: 1 delegat 17 
b. 26 -50 medlemmer: 2 delegater 18 
c. 51-75 medlemmer: 3 delegater 19 
d. 76-100 medlemmer: 4 delegater 20 
e. 101-150 medlemmer: 5 delegater, 21 
f. og så videre med én representant per 100 påbegynte medlem. 22 

d) To delegater fra Brigadeprosjektet 23 
 24 
§ 5-3 Deltakelse 25 
Delegater til Allmøtet jf. § 5-2 har møteplikt under hele møtetiden. Allmøtet kan innvilge permisjon. 26 
 27 
Alle medlemmer er velkomne på Allmøtet, og har forslags- og talerett. 28 
 29 
Delegatene har rett til å få dekket utgifter til reise og overnatting i den grad det er budsjettmessig 30 
dekning for det. 31 
 32 
§ 5-4 Innkalling 33 
Medlemmer skal få innkalling til Allmøtet åtte uker før Allmøtet avholdes. Dagsorden og sakspapir 34 
skal sendes ut sammen med andre innkalling to uker før Allmøtet. 35 
 36 
§ 5-5 Påmelding 37 
Påmelding av lokallagenes og Brigadeprosjektets delegater må være Landsstyret i hende seinest ti 38 
dager før Allmøtet. 39 
 40 
§ 5-6 Forslag 41 
Saker lokallag, arbeidsgrupper og Brigadeprosjektet vil fremme på Allmøtet må være  42 
Landsstyret i hende seinest tre uker før Allmøtet. Saker som ikke blir fremmet under behandling av 43 
dagsorden kan tas opp hvis Allmøtet vedtar dette med 2/3 flertall. Forslag til endring i vedtekter er 44 
kun forbeholdt fristen tre uker før og kan ikke fremmes under selve Allmøtet. 45 
§ 5-7 Konstituering 46 
Møteledere, referenter og dagsorden velges med simpelt flertall etter innstilling fra Landsstyret 47 
 48 
§ 5-8 Vedtak 49 
Allmøtet er beslutningsdyktig når alle organisasjonsledd er innkalt på korrekt vis jf. vedtektene, samt 50 
gjeldende lover og regler. Vedtak fattes med simpelt flertall og vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 51 
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Ved stemmelikhet åpnes det for ytterlig debatt før det foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet 1 
forkastes forslaget. 2 
 3 
Delegater har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for de vedtak de selv har vært med på 4 
å fatte. Det samme gjelder saker om tvist mellom Allmøtet og andre av Latin-Amerikagruppene i 5 
Norges organer. I slike saker har delegatene bare tale- og forslagsrett. 6 
 7 
§ 5-9 Oppgaver 8 
Allmøtet skal: 9 

• godkjenne innkalling og dagsorden, 10 

• godkjenne årsberetning og regnskap, og vedta budsjett for kommende periode,  11 

• vedta en arbeidsplan, diskutere nasjonale kampanjer og politisk skolering, og velge et utvalg 12 
for å arbeide med politisk analyse fram til vedtak på Allmøtet, 13 

• fastsette medlemskontingenten og fordelingen av denne mellom Latin-Amerikagruppene i 14 
Norge og lokallagene på årets første møte, 15 

• velge leder, nestleder, samt godkjenne lokallagene, arbeidsgruppene og Brigadestyret sine 16 
representanter til Landsstyrer. Det skal tas hensyn til en balansert minoritets-, kjønns- og 17 
aldersfordeling. 18 

• velge en Kontrollkomité bestående av tre medlemmer av Latin-Amerikagruppene i Norge 19 
med vararepresentanter, 20 

• velge en valgkomité bestående av tre medlemmer av Latin-Amerikagruppene i Norge med 21 
vararepresentanter i prioritert rekkefølge, 22 

• behandle innkomne forslag til endring av plattform og vedtekter fra lokallagene, 23 
arbeidsgrupper, brigadestyret eller Landsstyret. 24 
 25 

I programmet til Allmøtet skal det inkluderes politisk skolering og erfaringsdeling mellom 26 
organisasjonsleddene.  27 
 28 
§ 5-10 Ansvarsfordeling 29 
De organisasjonsledd som fremmer forslag som blir vedtatt, som berører prosjekter de selv er 30 
ansvarlige for, må sørge for at disse blir fulgt opp. 31 
 32 
§ 5-11 Ekstraordinært allmøte 33 
Ekstraordinært allmøte skal innkalles dersom et flertall i Landsstyret eller blant lokallagene fremmer 34 
skriftlig krav om dette. Kravet må inneholde fortegnelse over de saker som ønskes behandlet. Ingen 35 
andre saker kan reises på et ekstraordinært allmøte. Landsstyret innkaller til ekstraordinært allmøte 36 
seinest to uker etter at gyldig krav er fremsatt og minst fire uker før møtet avholdes. For øvrig gjelder 37 
de samme regler som for ordinært allmøte. 38 
 39 
6. LANDSSTYRE 40 
 41 
§ 6-1 Oppgaver 42 
Mellom Allmøtene er Landsstyret Latin-Amerikagruppene i Norge sitt øverste organ. Landsstyret skal 43 
følge opp vedtak om nasjonale kampanjer og politisk skolering og sikre kommunikasjon og kontakt 44 
mellom lokallag, arbeidsgrupper, brigadeprosjektet og sekretariatet. Landsstyret har ansvar for at 45 
Allmøtene blir arrangert. Landsstyret skal levere rapport til Allmøtet om arbeidet som er gjort i 46 
allmøteperioden. Landsstyret skal ta politiske beslutninger mellom Allmøtene. Landsstyret har minst 47 
et møtepunkt mellom Allmøtene. 48 
 49 
 50 
§ 6-2 Sammensetning 51 
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Landsstyret består av leder, en nestleder, en representant fra hvert lokallag, en representant fra alle 1 
grupper som oppfyller møteplikt på lokallagets årsmøte, og en representant fra brigadestyret.  2 
 3 
Samtlige styremedlemmer har stemmerett. 4 
 5 
§ 6-3 Vara 6 
Dersom en representant ikke kan møte, skal det tilstrebes å sende en vara fra det aktuelle 7 
organisasjonsleddet. Vararepresentanten skal være godt oppdatert på diskusjonene på Allmøte, i 8 
Landsstyret og sin gruppes aktiviteter. 9 
 10 
§ 6-4 Konstituering 11 
Styret konstituerer seg selv med økonomiansvarlig og to medarbeideransvarlige på Allmøtet. Minst 12 
to representanter fra Landsstyret i forrige allmøteperiode skal være til stede på første 13 
landsstyremøte i inneværende perioden. 14 
 15 
§ 6-5 Beslutning 16 
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmeberettigede representanter (jf. § 6-17 
2) er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Ved fortsatt 18 
stemmelikhet forkastes forslaget. Forslag fra lokallag eller arbeidsgrupper kan fremmes to ganger. 19 
Blir forslaget nedstemt to ganger, faller forslaget. Sakspapir for landsstyremøtene skal så langt som 20 
mulig sendes ut minst to uker før møtene. 21 
 22 
Landsstyret kan foreta beslutninger via e-post. For å gjøre det må følgende kriterier oppfylles: 23 

• Vedtakssaken har blitt sendt på lik linje til alle landsstyrets representanter gjennom 24 
sekretariatet. Før saken sendes til alle landsstyrets representanter konsulterer 25 
sekretariatet med styreleder om saken kan behandles på en raskere måte enn e-post.  26 

• Det må tydelig fremgå hva det skal stemmes over og frist for avsigelse av stemme.  27 
• Avstemming per e-post tas ved alminnelig flertall (50 %+1), for å unngå unødig 28 

misforståelse og konflikt.  29 
• Stemmer som ikke har blitt avgitt innen fristen anses som avholdende.  30 

 31 
Landsstyret står fritt til å definere andre detaljer i disse prosedyrene på sitt første møte hvert år. 32 
Landsstyrets interne prosedyrer må følge LAGs vedtekter. 33 
 34 

§ 6-6 Møteplikt 35 
Til møtene i Landsstyret har representantene møteplikt. Dersom en representant ikke har 36 
muligheten til å stille har organisasjonsleddet ansvaret for å utnevne en vara. Dersom en 37 
representant eller dens vara ikke stiller på møtet, skal det tilstrebes å utnevne ny representant i tråd 38 
med lokallagets egne vedtekter. 39 
 40 
§ 6-7 Økonomisk ansvar 41 
Landsstyret står ansvarlig for å drifte organisasjonen etter de økonomiske prioriteringene Allmøtet 42 
har vedtatt. Landsstyret har ansvar for økonomistyring mellom Allmøtene, herunder ansvar for 43 
budsjettrevidering og kvartalsvis regnskap. 44 
 45 
§ 6-8 Arbeidsgiveransvar 46 
Landsstyret har arbeidsgiveransvar for ansatte og engasjerte i Latin-Amerikagruppene i Norge, med 47 
unntak av ansatte i Brigadeprosjektet. Videre har Landsstyret ansvar for å vurdere 48 
bemanningssituasjonen og eventuelle ansettelser. Ved ansettelser er det styrets ansvar å utarbeide 49 
instrukser og gi de nødvendige fullmakter. 50 



6 
 

 1 
§ 6-9 Ansettelser 2 
Ansettelse må skje i tråd med Latin-Amerikagruppene i Norge sine vedtatte rutiner for ansettelse. 3 
 4 
Ansatte i Latin-Amerikagruppene i Norge kan ikke ha verv i Brigadestyret eller Landsstyret, dette 5 
gjelder ikke kortere engasjement som tolk, kursleder eller lignende. 6 
 7 
7. LOKALLAGENE OG ARBEIDSGRUPPER 8 
 9 
§ 7-1 Lokallagene 10 
Lokallagene danner grunnlaget for Latin-Amerikagruppene i Norges virksomhet. Lokallagene gjør det 11 
konkrete politiske arbeidet, diskuterer og utvikler politikk, og er representert i Landsstyret. 12 
 13 
§ 7-2 Avgrensing 14 
Lokallagene dekker et nærmere avgrenset geografisk område som én eller flere byer. Innenfor 15 
samme kommune skal det ikke være mer enn ett lokallag av Latin-Amerikagruppene i Norge. Ved 16 
tvilstilfeller kan medlemmer som ønsker det sogne til nærmeste lokallag. 17 
 18 
§ 7-3 Nye lokallag 19 
Lokale grupper som ønsker status som lokallag må sende søknad om opptak til Allmøtet. Minimum 20 
tre medlemmer må være en del av gruppen som ønsker status som lokallag. Ved danning av nytt 21 
lokallag tilfaller hele medlemskontingenten lokallaget det første året. Nyopprettede lokallag har 22 
møterett i Landsstyret det første året, og møteplikt deretter. 23 
  24 
§ 7-4 Arbeidsgrupper 25 
Innenfor hvert lokallag kan det organiseres en eller flere prosjekt, - land- eller emnegrupper, men 26 
ikke mer enn én for samme land eller emne. Oppretting, organisering og rapportering til lokallaget 27 
må skje i tråd med lokallagets vedtekter.  28 
 29 
Arbeidsgruppene kan søke økonomiske midler til sine aktiviteter fra lokallaget. 30 
 31 
Minimum tre medlemmer må være en del av gruppen som ønsker status som arbeidsgruppe. En 32 
representant fra arbeidsgruppa har møteplikt og stemmerett på lokallagets årsmøter og i 33 
Landsstyret.  34 
 35 
§ 7-5 Plikter 36 
Lokallagenes og arbeidsgruppenes virksomhet må ikke stå i strid med vedtektene og den politiske 37 
plattformen til Latin-Amerikagruppene i Norge. Alle lokallag skal ha vedtekter for å regulere sine 38 
formål, organisatorisk struktur og lignende. Kopi av vedtektene samt eventuelle vedtektsendringer 39 
skal sendes til Landsstyret for godkjenning.  40 
 41 
Lokallagene og arbeidsgruppene plikter å sende skriftlige aktivitetsrapporter til Landsstyre to uker før 42 
Allmøtet. 43 
 44 
Årsmøtet er lokallagenes øverste organ. Årsmøtet velger landsstyrerepresentant og 45 
økonomiansvarlig.  46 
 47 
§ 7-6 Nedlegging 48 
Vedtak om utmelding av Latin-Amerikagruppene i Norge kan kun fattes gjennom to påfølgende 49 
årsmøter -hvorav det ene kan være et ekstraordinært årsmøte- i lokallaget.  50 
Vedtaket må fattes med minst 2/3 flertall. Melding om dette skal sendes Landsstyret sammen med 51 
bekreftet voteringsresultat og kopi av lokallagets vedtak. Lokallaget eller arbeidsgrupper ansees 52 
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nedlagt når utmelding er sendt Landsstyret og økonomiske forhold med Latin-Amerikagruppene i 1 
Norge er oppgjort. 2 
 3 
Lokallag og arbeidsgrupper som ikke oppfyller sine forpliktelser i forhold til vedtektene to år på rad, 4 
kan legges ned av Allmøtet. 5 
 6 
 7 
8. BRIGADEPROSJEKTET 8 
 9 
§ 8-1 Avgrensning 10 
Brigadeprosjektet er en prosjektgruppe i Latin-Amerikagruppene i Norge som er tildelt ansvar for 11 
driften av solidaritetsbrigadene. Solidaritetsbrigadene er en del av Latin-Amerikagruppene i Norge 12 
sin totale informasjonsstrategi. 13 
 14 
§ 8-2 Rapportering 15 
Brigadeprosjektet er ikke tilknyttet noe bestemt lokallag, men rapporterer direkte til Landsstyret og 16 
Allmøtet. Brigadeprosjektet sender skriftlig rapport til Allmøtet. 17 
 18 
§ 8-3 Organer og oppgaver 19 
Brigadestyret har sammen med de ansatte ansvaret for å følge opp det forvaltningsmessige ansvaret 20 
for solidaritetsbrigadene, og for å oppfylle krav fra offentlige finansieringskilder. 21 
 22 
Brigadestyret har arbeidsgiveransvar for de ansatte i Brigadeprosjektet. Brigadestyret har ansvar for 23 
ansettelsesprosessene for prosjektleder, utekoordinator og sør-nord-koordinator 24 
 25 
§ 8-4 Allmøtet 26 
Endringer i forhold til prosjektets omfang, landområde med mer, blir tatt av Allmøtet i Latin-27 
Amerikagruppene i Norge. Mellom Allmøtene kan slike beslutninger fattes av Landsstyret. 28 
Brigadeland- og samarbeidsorganisasjoner er valgt med grunnlag i Latin-Amerikagruppene i Norge sin 29 
formålsparagraf. 30 
 31 
§ 8-5 Oppløsning 32 
Ved eventuell oppløsning av Brigadeprosjektet vil overskytende midler tilfalle Latin- 33 
Amerikagruppene i Norge sentralt. Oppløsning kan bare skje på Allmøtet ved 2/3 flertall. 34 
 35 
9. KONTROLL OG REVISJON 36 
 37 
§ 9-1 Sammensetning  38 
Kontrollkomiteen består av tre personer som blir innstilt av valgkomiteen og valgt på Allmøtet. 39 
Medlemmene av kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv i Latin-Amerikagruppene i Norge. Det skal 40 
tas hensyn til en balansert minoritets-, kjønns – og aldersfordeling.  41 
 42 
§ 9-2 Oppgaver 43 
Kontrollkomiteen fungerer som en kontrollinstans for Latin-Amerikagruppene i Norge sin 44 
organisatoriske og økonomiske virksomhet. Kontrollkomiteen behandler påstander og varslinger om 45 
brudd på vedtekter og etiske retningslinjer.  46 
 47 
Kontrollkomiteen skal holde seg løpende orientert om organisasjonens virksomhet og skal fremlegge 48 
rapport på Allmøtet.  49 
 50 
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Protokoller fra møter og vedtak som er gjort, skal være kontinuerlig tilgjengelig for Kontrollkomiteen 1 
gjennom elektronisk dokumentarkiv og/eller e-post. Regnskapsbilag skal legges fram når 2 
kontrollkomiteen ber om det. 3 
 4 
§ 9-3 Revisjon 5 
Revisjonen av Latin-Amerikagruppene i Norge skal foretas av autorisert revisor. 6 
 7 
§ 9-4 Regnskap 8 
Latin-Amerikagruppene i Norges årsregnskap forelegges Allmøtet til orientering. Kvartalsvise 9 
regnskap skal forelegges Landsstyret. 10 
 11 
10. VALGKOMITÉ 12 
 13 
§10-1 Sammensetning 14 
Valgkomiteen oppnevnes av Allmøtet og skal bestå av tre medlemmer av Latin-Amerikagruppene i 15 
Norge med vararepresentanter. Det skal tas hensyn til en balansert minoritets-, kjønns – og 16 
aldersfordeling. 17 
 18 
§10-2 Formål 19 
Valgkomiteen skal komme med en innstilling til leder, til nestleder, til kontrollkomité og til ny 20 
valgkomité til allmøte. 21 
 22 
§10-3 Innstilling 23 
Valgkomiteens innstilling skal sendes ut med øvrige sakspapir to uker før Allmøtet. 24 
 25 
11. SAMARBEID 26 
 27 
§ 11-1 Samarbeid nasjonalt 28 
Latin-Amerikagruppene i Norge kan inngå samarbeid sentralt med andre organisasjoner i inn- og 29 
utland dersom dette fremmer formålsparagrafen. Samarbeid utover en allmøteperiode må 30 
godkjennes av Allmøtet. 31 
 32 

Latin-Amerikagruppen i Norge skal ikke søke om finansiering av prosjekter på vegne av andre 33 

organisasjoner eller enkeltpersoner. 34 

§ 11-2 Samarbeid lokalt 35 
Lokallagene kan inngå samarbeid med andre organisasjoner i enkeltsaker eller permanent så lenge 36 
det fremmer formålsparagrafen. Permanent samarbeid må godkjennes av Allmøtet. 37 
 38 
12. SEKSUELL TRAKASSERING OG SEKSUELLE OVERGREP. 39 

§ 12-1 Etiske retningslinjer 40 
LAG Norges etiske retningslinjer klargjør ansvar, plikter og forventninger til personlig adferd 41 
og samhandling i organisasjonen. Disse retningslinjene følges på samme måte som organisasjonens 42 
vedtekter og utgjør samme forpliktelse for alle medlemmer. 43 
 44 
§ 12-2 Seksuell trakassering og seksuelle overgrep 45 
Landsstyret vedtar retningslinjer for hvordan LAG skal håndtere saker som omhandler 46 
seksuell trakassering og seksuelle overgrep, og andre varslingssaker. 47 
 48 
§ 12-3 Revidering av retningslinjer 49 
Minst en gang hvert år skal disse retningslinjene revideres og oppdateres av landsstyret. 50 
Lokallag og arbeidsgrupper skal gjøres kjent med retningslinjene. 51 
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 1 

13. EKSKLUSJON 2 
 3 
§ 13-1 Eksklusjon 4 
Medlemmer og/eller lokallag som opptrer grovt i strid med organisasjonens grunnprinsipper og/eller 5 
grovt misbruker organisasjonens navn kan ekskluderes fra Latin-Amerikagruppene i Norge. Vedtak 6 
om eksklusjon fattes av landsstyret med minimum 2/3 flertall, basert på en redegjørelse og innstilling 7 
fra kontrollkomiteen. Vedkommende medlem/lokallag har rett til å bli hørt av kontrollkomiteen før 8 
forslaget om eksklusjon behandles. Medlemmet og/eller lokallag som ekskluderes kan anke saken til 9 
Allmøtet. Allmøtet kan overprøve Landsstyrets vedtak med 2/3 flertall. 10 
 11 
14. VEDTEKTSENDRINGER 12 
 13 
§ 14-1 Vedtektsendringer 14 
Endringer i vedtekter vedtatt på Allmøtet trer i kraft fra møtets slutt. 15 

 16 
15. OPPLØSNING 17 
 18 
§ 15-1 Oppløsning 19 
Vedtak om oppløsning av Latin-Amerikagruppene i Norge kan bare fattes av to påfølgende Allmøter 20 
og med 2/3 flertall. 21 
 22 
§ 15-2 Utestående midler 23 
Dersom organisasjonen blir oppløst skal midlene tilfalle formål som er i samsvar med Latin-24 
Amerikagruppene i Norge sine formålsparagrafer. 25 
 26 

 


