
VEDTEKTER 

FOR 
 

NORGES AUTOMOBIL-FORBUND 
 

Revidert siste gang etter NAFs landsmøte 2020. 
 

 
I. Organisasjon 

 
§ 1 

Forbundets navn er Norges Automobil-Forbund, forkortet NAF. Hovedkontoret er i 
Oslo. 

 
 

§ 2 
NAF er en uavhengig, medlemsstyrt forbruker- og interesseorganisasjon som ivaretar 
medlemmets behov som trafikant. 

- NAF skal hjelpe medlemmene gjennom å tilby et attraktivt fellesskap og 
gunstige fordeler. 

- NAF skal kjempe for medlemmene gjennom markant samfunnspåvirkning for å 
sikre trygg, effektiv og miljøvennlig samferdsel. 

 

 

§ 3 
NAFs organer er: 

 

1. Landsmøtet med underliggende komiteer (kap.II). 
2. Hovedstyret med underliggende komiteer (kap.III). 
3. NAFs underliggende virksomheter (kap. V). 
4. Lokalavdelinger med underliggende virksomheter og datterselskaper 

(kap. VI). 
 

 

II Landsmøtet 
 

§ 4 
1. Landsmøtet er NAFs høyeste myndighet. Landsmøtet ledes av ordføreren 

eller i dennes fravær av varaordføreren. I begges fravær oppnevner 
landsmøtet en møteleder. Inntil møteleder er valgt, ledes møtet av 
presidenten. 

2. Landsmøtet består av delegater fra lokalavdelingene, NAFs æresmedlemmer 
(jfr. § 6 nr. 1 IX i), ordfører, varaordfører, hovedstyret, 4 representanter valgt 
av og blant de ansatte i NAF og selskaper heleid av NAF, representanter fra 
ledelsen og andre inviterte gjester. 



Delegatene fra lokalavdelingene, de ansattes representanter og æres- 
medlemmene har stemmerett. Administrerende direktør eller dennes 
stedfortreder skal være tilstede og har rett til å uttale seg på landsmøtet. 
Øvrige inviterte møtende har talerett. 
Valgkomiteens foreslåtte kandidater til vervene som ordfører og varaordfører 
samt medlemmer til hovedstyret som ellers ikke møter i landsmøtet, skal så 
langt det er praktisk mulig gis rett til å delta under valgene. 

3. Antall delegater fra lokalavdelingene beregnes etter følgende glideskala 
fastsatt av Representantskapet i 1956: 

 
Forbundets 
medl.tall. 

Forholdstall delegat. Forbundets 
medl.tall. 

Forholdstall delegat. 

450 000 1 : 8 800 510 000 1 : 10 000 

460 000 1 : 9 000 520 000 1 : 10 200 

470 000 1 : 9 200 530 000 1 : 10 400 

480 000 1 : 9 400 540 000 1 : 10 600 

490 000 1 : 9 600 550 000 1 : 10 800 

500 000 1 : 9 800 og videre etter samme prinsipp. 
 
 

Antall delegater fra lokalavdelingene bestemmes etter NAFs totale 
medlemstall pr. 31. desember året før landsmøtet holdes. 

4. Dersom lokalavdelinger til tross for purring ikke har sendt inn vedtektsfestede 
papirer (jfr. § 19 nr. 6) innen 31. desember, skal disse som hovedregel nektes 
adgang til landsmøtet. Beslutningen om dette tas av ordfører. 

5. En lokalavdelings delegat gis fullmakt til å representere lokalavdelingen med 
det antall stemmer den er berettiget til. Fullmakt skal være undertegnet både 
av lokalavdelingens styreleder og av den møtende, og skal gjelde all stemme- 
givning på vedkommende landsmøte. Fullmakt skal være innkommet til NAFs 
hovedkontor senest én uke før landsmøtet. 
Når gyldig grunn foreligger, kan landsmøtet under særlige omstendigheter 
dispensere fra denne frist. 

6. Ved avstemming om vedtektsendringer og spørsmål om NAFs oppløsning (jfr. 
§ 24) har lokalavdelingenes delegater 1 – en – stemme pr. påbegynt 400 
medlemmer i lokalavdelingen. Ved alle andre avstemminger har lokal- 
avdelingenes delegater 1 – en – stemme hver. Øvrige stemmeberettigede til 
landsmøtet, har 1 – en – stemme hver ved alle avstemminger. Det kan kreves 
skriftlig avstemning. 
Endringer av vedtekter og spørsmål om NAFs oppløsning, avgjøres med 2/3 
flertall (se dog § 24). Valg av valgkomité avgjøres med simpelt flertall. Øvrige 
avstemminger avgjøres med alminnelig flertall ( se dog § 6 nr. 1 IX bokstav i). 
Enhver skriftlig avstemming er hemmelig, og stemmesedlene underskrives 
ikke. Ved avstemming om vedtektsendringer og spørsmål om NAFs 
oppløsning avgir hver delegat en særskilt stemmeseddel som angir hvor 
mange stemmer vedkommende representerer. 

 
 

§ 5 
1. Landsmøtet innkalles av ordføreren, i dennes fravær av varaordføreren, eller i 

begges forfall av hovedstyret. Innkallingen skjer med minst tre ukers varsel. 



Landsmøtet holdes en gang om året innen utgangen av mai måned på det 
sted hovedstyret bestemmer. I innkallingen angis de saker som skal 
behandles. Andre saker enn vedtektsendringer og forslag til æresmedlemskap 
(se § 10 nr. 7) som ønskes forelagt, må være innkommet til NAFs hovedkontor 
senest seks uker før landsmøtet. 

2. Forslag til endringer av vedtektene kan fremmes av ordfører, hovedstyret og 
lokalavdelinger. I innkallingen skal avdelingene underrettes om alle forslag til 
vedtektsendringer ( se § 10 nr. 8). 

3.  Sentralt tillitsvalgte velges for 2 år (jfr. § 6 nr.1 IX pkt. a, b, c, d, e, g, h, j og k) 
og kan gjenvelges 2 ganger for en ny 2-årsperiode i samme posisjon. Når det 
er gått 1 år siden deres funksjonstid, er det adgang til på ny å velge dem til 
samme posisjon. Dersom en tillitsvalgt trer ut av funksjon i løpet av en 
periode, trer varamedlemmet inn i dennes sted frem til første ordinære 
landsmøte. Varamedlemmer velges for 1 år om gangen (jfr. § 6 nr. 1 IX pkt. e, 
h og j), og kan gjenvelges uten tidsbegrensning. 

4. President og varaordfører velges samtidig for 2 år av gangen. Valget foretas i 
liketallsår. 
Ordfører og visepresident velges samtidig for 2 år av gangen. Valget foretas i 
uliketallsår. 
Dersom de valgte ikke fungerer valgperioden ut, skal den som velges i stedet, 
tre inn for gjenstående del av perioden. 

5. For å være valgbar til sentrale tillitsverv, må man være fylt 18 år, ha vært 
medlem i minst de siste 12 måneder, og ikke være ansatt i lokalavdeling, NAF 
eller i selskaper eid av NAF med 50% eller mer. Dog med de unntak og etter 
de regler som gjelder for ansattes representasjon og som er nedfelt i 
vedtektenes § 4 nr. 2 og § 8 nr.1. 

6. Forslag om æresmedlemskap (se § 10 nr. 7) kan fremmes for hovedstyret av 
avdelingene eller av hovedstyret selv. Forslaget må være innkommet til NAFs 
hovedkontor innen 31. desember året før landsmøtet avholdes, jfr § 10 nr. 7 
og skal være grunngitt. Æresmedlemskap kan tidligst gis til tidligere tillitsvalgt 
året etter at vedkommende fratrådte sitt verv. Forslaget behandles av 
hovedstyret og fremmes for landsmøtet med hovedstyrets innstilling. I 
innkallingen skal avdelingene underrettes om forslaget. Den foreslåtte 
kandidat skal, dersom vedkommende ellers ikke møter som delegat, inviteres 
til landsmøtet men uten stemmerett. 

 
 

§ 6 
1. Landsmøtet skal behandle følgende: 

 
I Valg av en fullmaktskomité på 3 medlemmer blant delegatene fra 

lokalavdelingene. Komiteen gjennomgår og kontrollerer fullmaktene og 
avgir rapport for landsmøtet. 

II Valg av 2 delegater som undertegner referatet sammen med ordføreren 
(jfr. § 6 nr. 3). 

III Årsberetning. 
IV Årsregnskap pr. 31. desember samt revisors og kontrollkomiteens 

beretning. 
V Retningslinjer for NAFs økonomiske og prinsipielle strategier. 
VI Vedtektsendringer (jfr. § 5 nr. 2). 



VII Saker som måtte bli forelagt av hovedstyret og avdelingene. 
VIII a) Vedta instruks for ordfører, hovedstyret, kontrollkomiteen, 

valgkomiteen, godtgjørelseskomiteen og nominasjonskomiteen. 
b) Vedta godtgjørelse for deltagelse i sentrale verv basert på 

regulativ etter innstilling fra godtgjørelseskomiteen ved dens 
leder ordføreren. 

IX Valg av: 
a) Ordfører (jfr. § 5 nr. 3) 
b) Varaordfører (jfr. § 5 nr. 3) 
c) President (jfr. § 5 nr. 3) 
d) Visepresident (jfr. § 5 nr. 3) 
e) 8 hovedstyremedlemmer og 3 varamedlemmer (jfr. § 5 nr. 3 og 

§ 8 nr. 3) 
Valget av hovedstyremedlemmer gjelder for 2 år og skjer ved 
skriftlig avstemming hvis det fremsettes krav om det. Hvert år 
velges 4 av de 8 hovedstyremedlemmene. 
Hvert år velges 3 varamedlemmer til hovedstyret. 

f) Revisor og fastsette dennes godtgjørelse. 
g) Kontrollkomiteleder (jfr. § 5 nr. 3) 
h) 2 medlemmer til kontrollkomiteen og 1 varamedlem 

(jfr. § 5 nr. 3) 
i) NAFs æresmedlemmer (for valget kreves 4⁄5 av de 

avgitte stemmer, blanke stemmer ansees som ikke avgitte – 
se § 5 nr. 6 og § 10 nr. 7). 

j) 2 medlemmer til  godtgjørelseskomiteen i tillegg til ordfører 
som leder denne. 

k) Leder for valgkomiteen skal velges blant kandidatene som 
er foreslått som leder og vurdert av nominasjonskomiteen. 

l) Valgkomité. Som i tillegg til leder består av 4 medlemmer og 1 
varamedlem, jfr. § 5 nr. 3, velges blant alle kandidater som er 
foreslått til og vurdert av nominasjonskomiteen. Hvert år velges 
2 av de 4 medlemmene. 

2. Ved valg etter denne bestemmelses IX a) – l) skjer avstemming skriftlig hvis 
det fremsettes krav om dette jfr. § 4 nr. 6. 

3. Elektronisk avstemning er likestilt med skriftlighet. 
4.  Det kan ikke fattes beslutning i saker som ikke er nevnt i innkallingen 

med mindre et enstemmig landsmøte bestemmer noe annet. 
5. Ordfører eller dennes stedfortreder skal sørge for at det føres referat fra 

landsmøtet. I referatet skal det som et minimum innføres de beslutninger som 
landsmøtet har fattet med angivelse av utfallet av avstemningene. Referatet 
undertegnes av ordføreren og av 2 delegater valgt av landsmøtet og som ikke 
er medlem av hovedstyret. 

6. Vedtak fattet av landsmøtet, trer i kraft fra møtets slutt hvis ikke annet er 
vedtatt. 

 
 

§ 7 
Ekstraordinært landsmøte innkalles når ordfører finner grunnlag for det, eller etter 
hovedstyrets beslutning, eller når minst 20 lokalavdelinger eller NAFs revisor 
forlanger det. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Innkallingen skjer 



etter samme regler som for ordinært landsmøte, men med minst to ukers og ikke 
over en måneds varsel. 
I de tilfeller der lokalavdelingens styreleder eller annet årsmøtevalgt medlem ikke kan 
møte på ekstraordinært landsmøte, kan styret gi fullmakt til annet styremedlem eller 
varamedlem. Har lokalavdelingen flere enn 1 delegat, kan styret gi fullmakt til en eller 
flere av disse til å representere det antall stemmer som avdelingen har. 
Dersom ingen av de årsmøtevalgte delegater eller andre styremedlemmer og 
varamedlemmer kan møte, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte for valg av 
nye delegater til det ekstraordinære landsmøtet. 

 

III Hovedstyret 
 

§ 8 
1. Hovedstyret består av president, visepresident, 8 medlemmer valgt av 

landsmøtet samt 1 representant valgt av og blant de ansatte i NAF og 
selskaper heleid av NAF. Landsmøtets ordfører har møte- og talerett i 
hovedstyret. 

2. Hovedstyret ledes av presidenten eller i dennes fravær av visepresidenten. I 
begges fravær, oppnevner hovedstyret en møteleder. 

3. Valget av hovedstyremedlemmer gjelder for 2 år (se § 5 nr. 3) og skjer ved 
skriftlig avstemming hvis det fremsettes krav om det. Hvert år velges 4 av de 8 
hovedstyremedlemmene. 

4. Hvert år velges 3 varamedlemmer til hovedstyret. 
 
 

§ 9 
1. Hovedstyret holder møter så ofte presidenten finner det nødvendig eller når 

minst halvparten av hovedstyrets stemmeberettigede medlemmer forlanger det 
– dog minst 6 ganger i året. Hvis det er fremsatt krav om det, skal møtet 
avholdes innen 14 dager. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av samtlige hovedstyremedlemmer er til stede. I enkeltsaker som 
krever rask behandling, kan disse unntaksvis behandles i telefonmøte. I tilfelle 
stemmelikhet gjør presidentens stemme utslaget. Det kan ikke avgis stemmer 
ved fullmakt. 

2. Presidenten eller dennes stedfortreder er ansvarlig for at det føres referat fra 
hovedstyrets forhandlinger. Gjenpart av referatet sendes snarest til hoved- 
styrets medlemmer, landsmøtets ordfører og varaordfører, kontrollkomiteen og 
revisor. Lokalavdelingene mottar den del av referatet som ikke omfatter 
personalsaker eller saker som hovedstyret beslutter er av sensitiv karakter. 
Som unntak kan president og visepresident beslutte «konfidensialitet», med 
fremleggelse for godkjenning på første påfølgende hovedstyremøte. Under 
tilsvarende hensyn og vurderinger gjøres referatet tilgjengelig for de ansatte. 

 
 

§ 10 
1. Hovedstyret representerer og forplikter NAF i alle forhold. 
2. Hovedstyret kan gi president, visepresident og administrerende direktør fullmakt 

til å forplikte NAF. 
3. Hovedstyret tar de nødvendige forholdsregler for å håndheve NAFs vedtekter. 



4. Hovedstyret vedtar NAFs budsjett, utarbeider instruks for administrerende 
direktør og leder for øvrig virksomheten i.h.t. instruks vedtatt av landsmøtet 
(se § 6 nr. 1 VIII a og § 13 ). 

5. Hovedstyret fastsetter retningslinjer for når og hvorledes kontingentandelen skal 
overføres til lokalavdelingene. 

6. Hovedstyret kan i særlige tilfeller endre antall lokalavdelinger eller regulere 
grensene mellom disse. 

7. Hovedstyret skal behandle og ta standpunkt til innkomne forslag til 
vedtektsendringer, øvrige saker til landsmøtet samt eventuelle forslag til 
æresmedlemskap. Forslag om æresmedlemskap kan fremmes for hovedstyret 
av avdelingene eller av hovedstyret selv. Forslag til æresmedlemskap må være 
innkommet NAFs hovedkontor innen 31. desember året før landsmøtet 
avholdes, jfr § 5 nr. 6. og skal være grunngitt. Forslaget behandles av 
hovedstyret og fremmes for landsmøtet med hovedstyrets innstilling. I 
innkallingen skal avdelingene underrettes om slikt forslag. 

8. Forslag til endringer av vedtektene må være innkommet NAFs hovedkontor 

innen 01. november året før landsmøtet avholdes. Innkomne forslag skal 

behandles av grense- og vedtektskomiteen som deretter sender disse til 

lokalavdelingene for orientering og behandling. Eventuelle endrings- eller 

motforslag til de utsendte forslag, må være innkommet NAFs hovedkontor innen 

31. desember året før landsmøtet avholdes. 

Hvis det opprinnelige forslaget vedtas eller trekkes, bortfaller eventuelle 

motforslag. 

Innkomne forslag til vedtektsendringer behandles av hovedstyret og fremmes for 

landsmøtet. Hovedstyret er ikke bundet av nevnte frister (jfr. § 5. nr. 6, 10 nr. 7 

og § 10 nr. 8) 

9. Dersom en lokalavdeling handler eller drives i strid med vedtektene, eller på 
annen måte skader eller åpenbart vil kunne skade NAFs interesser, kan 
hovedstyret treffe nødvendige tiltak, herunder ta beslag i aktiva m.m. 

10. Hovedstyret fastsetter retningslinjer for lokalavdelingenes styrer og 
valgkomiteer. 

11. Hovedstyret fastsetter regler for dekning av delegatenes utgifter i forbindelse 
med landsmøtet. 

 
 

§ 11 
1. Hovedstyret ansetter administrerende direktør og fastsetter dennes 

godtgjørelse. Hovedstyret utarbeider instruks for administrerende direktør (se 
§ 13). 

 
 

 

IV Kontrollkomité 
 

§ 12 
1. Kontrollkomiteen er landsmøtets valgte kontrollorgan. Kontrollkomiteen 

består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Varamedlemmet har 
møte- men ikke stemmerett. 



2. Komiteen er beslutningsdyktig når minst 2 av de faste medlemmene er til 
stede. 

3. Komiteen fører tilsyn med at NAFs lokalavdelinger, NAFs administrasjon, 
NAF Finans, aksjeselskaper hvor NAF har en eierandel med 50% eller 
mer, hovedstyret og NAFs valgte delegater i selskaper og organisasjoner 
handler i samsvar med norsk lov, NAFs vedtekter, NAFs etiske regler og 
de valgte organers beslutning. Herunder skal komiteen spesielt overvåke 
forvaltningen av organisasjonens midler. 

4. Komiteens leder eller dennes stedfortreder er ansvarlig for at det føres 
referat fra kontrollkomiteens møter. Godkjent protokoll sendes 
landsmøtets ordførere, president, hovedstyrets medlemmer, 
administrerende direktør og revisor. 

5. Medlemmer som på Landsmøte går ut av sitt verv i Hovedstyret kan 
ikke velges til Kontrollkomiteen før det har gått 2 år. 

 
 
 

V. NAFs underliggende virksomheter 
 

§ 13 
Administrerende direktør er ansvarlig for NAFs daglige drift i.h.t. instruks vedtatt av 
hovedstyret.( se § 10 nr. 4) 

 
 
 

VI. LOKALAVDELINGER 
 

§ 14 
1. NAF består av inntil 75 lokale avdelinger. 
2. Lokalavdelingenes virksomhet må være i samsvar med norsk lov, NAFs 

vedtekter, NAFs etiske regler og de valgte organers beslutninger. ( Se § 10 
nr. 9 ) 

3. Lokalavdelingenes hovedoppgaver er å synliggjøre NAF i sitt område, være 
lokal samferdselspolitisk talsperson, forsterke NAFs sentrale medlemstilbud, 
utvikle lokale medlemstilbud og delta i NAFs målstyrte oppgaver med størst 
mulig måloppnåelse. Lokalavdelingene har ikke uten forhåndsgodkjenning 
fra hovedstyret adgang til å benytte NAF-navnet, NAF-logoen e.l. i egen, 
lokalbasert forretningsmessig virksomhet (se og § 19 nr. 5). 

 
 

§ 15 
1. Lokalavdelingens organer er årsmøtet, styret og underliggende virksomheter. 
2. For å være valgbar til styret, landsmøtet eller valgkomiteen, må man være fylt 

18 år, ha vært medlem i minst de siste 6 måneder, og ikke være ansatt i NAF 
eller i selskaper eid av NAF med 50% eller mer. 

3. Den enkelte lokalavdeling kan etter godkjenning av hovedstyret, gjennomføre 
forhåndsstemmegivning på kandidater til avdelingsstyret. Dette kan skje ved 
NAF- sentre, NAFs øvingsbaner, NAFs kontorer eller alternative kanaler. 
Forhåndsstemmegivning skal gjennomføres i samsvar med retningslinjer 
vedtatt av hovedstyret. 



 

§ 16 
1. Årsmøtet innkalles med minst tre ukers varsel og avholdes innen utgangen av 

mars måned. 
2. Det kan ikke fattes beslutning i saker som ikke er nevnt i innkallingen. 
3. Årsmøtet skal behandle følgende: 

I. Årsberetning. 
II. Årsregnskap pr. 31. desember forrige år, herunder revisjonsberetning, 

for de lokalavdelinger som har revisjonsplikt, samt styrets budsjett- 
forslag for inneværende år. 

III. Saker som forelegges av styret. 
IV. Saker eller forslag lagt frem av medlemmene. Slike saker eller forslag 

skal være sendt inn skriftlig til styret senest to uker før årsmøtet. 
V. Valg av: 

a) styreleder. 
b) styremedlemmer m/varamedlemmer. 
c) Valgkomité. 
d) delegater og varadelegater til landsmøtet utover styrelederen, 

som automatisk er delegat. 
e) statsautorisert eller registrert revisor for de lokalavdelinger som 

ikke benytter sentral regnskapsføring gjennom NAFs 
hovedkontor. Lokalavdelinger med totalomsetning mindre enn 
3 x minstekontingenten i henhold til § 22 nr. 2, er fritatt for 
revisjonsplikten. (se for øvrig § 16 nr. 3 II, § 19 nr. 6, § 4 nr. 4, 
§ 10 nr. 9 og § 12 nr. 3). 

4. Dersom lokalavdelingen har gjennomført forhåndsstemmegivning etter § 15 
nr. 3, skal valg av styreleder og styremedlemmer skje ved skriftlig 
avstemming. Forhåndsstemmene skal telles opp sammen med stemmer avgitt 
på årsmøtet. 

5. Alle som har gyldig medlemskap, har stemmerett i den lokalavdeling 
medlemmet tilhører. Det kan ikke avgis stemme ved fullmakt. 

 
 

§ 17 
1. Ekstraordinært årsmøte kan med én ukes varsel, og på samme måte som for 

ordinært årsmøte, innkalles av styret, eller når minst 50 medlemmer forlanger 
det. I sistnevnte tilfelle må det skriftlig meddeles styret hvilke saker som 
ønskes behandlet. Etter å ha mottatt meddelelsen, plikter styret å innkalle til 
ekstraordinært årsmøte senest innen en måned. 

2. Innkallingen skal inneholde de saker som kreves behandlet. Hvis styret 
unnlater å innkalle årsmøte i henhold til vedtektene, skal hovedstyret på 
anmodning sørge for at årsmøtet blir innkalt innen 14 dager. 

 
 

§ 18 
1. Styret består av styreleder og minst 4 styremedlemmer med varamedlemmer. 

Leder og styremedlemmene velges for 2 år. Varamedlemmer velges hvert år. 
Valgene foregår skriftlig hvis det fremsettes krav om det. Hvert år trer 2 av 
styrets medlemmer ut hvis det er 4 styremedlemmer, alternerende 2 og 3 hvis 



det er 5 styremedlemmer, 3 hvis det er 6 styremedlemmer osv. Styret velger 
selv sin nestleder, kasserer og sekretær. 

2. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. I 
tilfelle av stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. 

3. Valgkomiteens arbeid skal skje i samsvar med vedtatte retningslinjer ( se § 10 
nr. 10) fastsatt av hovedstyret. 

 
 

§ 19 
1. Styremøte holdes når lederen finner det nødvendig, eller når 2⁄5 av styrets 

medlemmer forlanger det. 
2. Styret knytter til seg funksjonærer hvis dette ansees nødvendig, og fastsetter 

deres godtgjørelse. 
3. Lokalavdelingene forpliktes av styrelederen og ett styremedlem, i styre-- 

lederens fravær av nestlederen og ett styremedlem. Styret kan gi daglig leder 
fullmakt til å forplikte avdelingen. En lokalavdeling kan ikke forplikte NAF. 

4. Styreleder har ansvar for å sammenkalle til årsmøter, styremøter og andre 
viktige møter og arrangementer, og er ansvarlig for at det føres møtereferat. 

5. Lokalavdelingene kan ikke fatte beslutninger som går ut over lokalavdelingens 
oppgaver slik de er nedfelt i vedtektene, det til enhver tid gjeldende 
rammeverk, NAFs aktiviteter og /eller sine økonomiske midler (jfr. § 10 nr. 9). 
Når en avdeling vil foreta disposisjoner som kan medføre stor økonomisk 
risiko for avdelingen vurdert ut fra dennes egenkapital (samlet investering 
større enn 50% av egenkapitalen eller dersom lånebeløpet er over 
kr 500 000,–), skal saken godkjennes av hovedstyret før den iverksettes. 
Dette vil bl.a. gjelde ved låneopptak, utlån, investeringer og deltagelse i 
selskaper. Tilsvarende gjelder ved avhendelse av slike selskaper eller deler av 
sådanne når lokalavdelingens eierandel er minimum 49%  av aksjekapitalen. 

6. Årsberetning samt årsregnskap, herunder revisjonsberetning, styrets 
budsjettforslag samt årsmøteprotokoll skal sendes NAFs hovedkontor innen 
en måned etter årsmøtet. 

7. Hovedkontoret gir lokalavdelingene melding vedrørende medlemstallet samt 
overfører lokalavdelingene andelen av årets kontingent. 

8. Etter innstilling fra årsmøtet i lokalavdelingen fattet med 2⁄3 flertall av de 
møtende, kan hovedstyret slå lokalavdelingen sammen med en annen 
lokalavdeling, oppløse den, eller treffe annen bestemmelse. Denne 
bestemmelse berører ikke hovedstyrets adgang til etter eget tiltak å treffe 
beslutning overensstemmende med § 10 nr. 6. 

 
 

§ 20 
Alle lokalavdelinger med overskuddslikviditet, definert som den laveste likviditeten i 
løpet av siste hele regnskapsår, skal ha denne plassert som innskudd i NAF Finans. 
Hovedstyret fastsetter nærmere retningslinjer. 

 
 

§ 21 
Av lokalavdelingenes årsresultat skal 1/3 tilføres et aktivitetsfond. Fondets formål 
skal være å styrke lokalavdelingenes aktiviteter innen de til enhver tid gjeldende 
fokusområder. Hovedstyret fastsetter nærmere retningslinjer og statutter for fondet 



og kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsen om at 1/3 av årsresultatet 
skal tilføres fondet. 

 
 
 
 

VII. MEDLEMMER 
 

§ 22 
1. Et medlem blir tilsluttet den lokalavdeling hvor vedkommende har sin faste 

bopel. Hovedstyret kan dispensere fra bestemmelsen om bopel. 
2. Kontingenten for NAF-medlemskap uten veitjeneste fastsettes av landsmøtet 

og innbetales ordinært direkte til hovedkontoret. Lokalavdelingenes andel skal 
beregnes av all form for kontingent bortsett fra veitjenestetillegget, og utgjør 
fra og med år 2002 16,5 % av de første 10 000 medlemmers kontingent og 
16 % av det eventuelt overskytende antall medlemmers kontingent. 
Lokalavdelingene skal minst ha en kontingentandel på kr 120 000,–. 
Ved beregningen av lokalavdelingens andel telles dyrere medlemskap foran 
billigere. 

3. Medlemmer i NAF betaler den kontingent som er vedtatt av landsmøtet. 
Hovedstyret har fullmakt til å innvilge spesielle grupper redusert kontingent, 
samt utarbeide de nødvendige regler for disse medlemskap. Hovedstyret har 
også fullmakt til å bestemme omfanget av de medlemsrettigheter disse 
spesielle gruppene skal ha. 

4. Medlemmet betaler kontingent for ett år regnet fra innmeldings-/forfallsdato. 
Fra forfallsdato inntil kontingenten blir betalt, kan medlemmet ikke gjøre krav 
på sine medlemsrettigheter. 

5. Hovedstyret kan i særlige tilfeller nedsette kontingenten for enkelte 
medlemmer. 

 
 

VIII. SANKSJONSBESTEMMELSER 
 

 
Sanksjonsutvalg 

§ 23 A 

Hovedstyret utpeker et eget sanksjonsutvalg. Utvalget består av 3 medlemmer 
med 1 varamedlem. Utvalget ledes av en ekstern advokat. Hovedstyret vedtar 
egen instruks for utvalget. Utvalget skal ta stilling til om og i hvilken grad det 
skal ilegges en disiplinærforføyning overfor et medlem eller en tillitsvalgt, jfr. 
§§ 23 B og 23 C. Avgjørelsen fattes med alminnelig flertall. Utvalget skal sørge 
for at saken er tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes. Som ledd i en forsvarlig 
saksbehandling skal den saken gjelder, gis anledning til å sette seg inn i det 
som anføres mot vedkommende og gis anledning til å fremme sitt syn skriftlig. 
Sanksjonsutvalget kan åpne sak av eget tiltak eller etter varsling. Eventuell 
varsling sendes utvalgets leder. Sanksjonsutvalget kan henlegge en varsling 
hvis den fremstår som åpenbar grunnløs. Sanksjonsutvalgets avgjørelser kan 
klages inn for hovedstyret. Hovedstyret kan omgjøre en henleggelse med 
alminnelig flertall. For opprettholdelse av den ilagte sanksjon, kreves minst 



2/3 av hovedstyrets medlemmer. 
 

 

 
Sanksjoner – Medlem 

§ 23 B 

Et medlem som opptrer grovt i strid med NAFs vedtekter, norsk lov eller 
misbruker organisasjonens navn, kan ilegges sanksjoner etter denne 
bestemmelse. Avhengig av overtredelsens grovhet, kan følgende sanksjoner 
ilegges: 
- Advarsel. 
- Suspensjon av medlemskapet med tilhørende rettigheter i 6 måneder. 
- Suspensjon av medlemskapet med tilhørende rettigheter i 12 måneder. 
- Eksklusjon av medlemskapet for alltid. 
Ved utmålingen av sanksjon skal eventuell gjentagelse tas hensyn til. 

 

 

 
Sanksjoner – Tillitsvalgte 

§ 23 C 

En lokalt eller sentralt valgt tillitsperson som i egenskap av dette handler i strid 
med norsk lov, NAFs formål og visjon, NAFs vedtekter, de etiske regler, 
styrende organers beslutninger eller på annen måte handler til skade for 
organisasjonen, kan ilegges en av følgende sanksjoner: 
- Advarsel. 
- Utelukkelse fra å inneha tillitsverv i 6 måneder. 
- Utelukkelse fra å inneha tillitsverv i 12 måneder. 
- Utelukkelse fra å inneha tillitsverv for alltid. 
Ved utmålingen av sanksjon skal eventuell gjentagelse og overtredelsens 
grovhet tas hensyn til. 

 

 

IX. NAFS OPPLØSNING 
 

§ 24 
1. NAFs oppløsning kan bare finne sted på ordinært landsmøte hvor det er 

representert minst 3⁄4 av samtlige avdelingsstemmer, og minst 3/4 av 
samtligehovedstyremedlemmer er til stede. 

2. Spørsmål om oppløsning avgjøres med 2⁄3 flertall. 
3. I tilfelle av oppløsning bestemmer landsmøtet på samme måte hvordan NAFs 

midler skal anvendes. 


