
 

 

 

 

 

 
 

Vedtekter  
 
 

§ 1 Medlemsskap 
 
Norges Fjellstyresamband er en frivillig sammenslutning av fjellstyrer. Alle fjellstyrene i 
Norge har anledning til å være medlemmer. 
 
Fjellstyrer som står tilslutta Norges Fjellstyresamband kan danne fylkes-
/regionsammenslutninger der det er behov for det. Vedtektene for sammenslutningene skal 
godkjennes av Norges Fjellstyresamband. 
 
Norges Fjellstyresamband forkortes NFS. 
 
 

 § 2  Formål 
 
NFS har som formål å sikre fjellstyrene best mulige rammebetingelser og verne om 

fjellstyrenes interesser ved å ta opp til behandling og søke løst spørsmål som har felles 

interesse for fjellstyrene. NFS skal være bindeledd mellom de enkelte fjellstyrer og mellom 

fjellstyrene og de ulike myndighetene. NFS skal veilede fjellstyrene vedrørende 

enkeltspørsmål, utforme og gjennomføre ulike opplærings- og servicetiltak i samsvar med 

den kapasitet organisasjonen til enhver tid har. 

 
NFS tar opp saker og avgir uttalelser på grunnlag av fjellovens formål og intensjoner. På 
vegne av fjellstyrene skal NFS samarbeide med, og avgi uttalelser overfor offentlige 
myndigheter, private organisasjoner og andre. 
 
Styret i NFS, eller de styret utpeker, forestår de årlige lønns- og tarifforhandlinger på vegne 
av de fjellstyrene som har organiserte ansatte. Fjellstyrer som ikke ønsker at styret skal 
forhandle på deres vegne kan reservere seg. Fjellstyret plikter da å gi skriftlig beskjed om 
dette innen 1. mars det året det forhandles. Det er mulig å reservere seg bare for et år pr. 
gang. 
 
 

§ 3  Landsmøte 
 
Landsmøtet er NFS’ høyeste organ, og holdes annet hvert år innen utgangen av juni. 
Landsmøtet innkalles med en måneds varsel. Saker som skal opp på møtet må være sendt 
styret senest 6 uker før landsmøtet. 
 
Fjellstyrene må selv dekke sine utgifter til landsmøtet. De kan møte med så mange deltakere 

de vil, men bare en representant fra hvert fjellstyre har stemmerett ved avstemminger. Ved 

stor påmelding kan NFS vedta en begrensning på antall deltakere fra hvert fjellstyre. 

 

Stemmerett på landsmøtet har: 

 En delegat fra hvert fjellstyre 
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 Det til enhver tid sittende styret i NFS 

 

Landsmøtet skal: 

1. Trekke opp generelle retningslinjer og vedta arbeidsprogram for NFS’ virksomhet. 

2. Behandle de saker som styret eller noen av fjellstyrene vil ha fremmet for 

Landsmøtet. 

3. Godkjenne årsmelding og regnskap. 

4. Fastsette budsjett for kommende 2 års periode 

5. Velge tillitsvalgte til verv i NFS. Alle kandidater må være medlem av et fjellstyre for å 

være valgbar. 

6. Fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte. Valgkomiteen fremmer forslag til slik 

godtgjørelse. 

7. Velge styreleder på fritt grunnlag blant alle fjellstyremedlemmer. Valgkomiteen 

fremmer forslag til leder. 

8. Velge et styremedlem med varamedlem fra hver region, til sammen 4 

styremedlemmer og 4 vara. Valgkomiteen fremmer forslag til styremedlemmer og 

vara. 

9. Velge valgkomite med 4 medlemmer etter innstilling fra regionene. 

10. Velge revisor. Valgkomiteen fremmer forslag til revisor. 

11. Ekstraordinært Landsmøte kan innkalles etter beslutning i styret med minst 14 

dagers varsel. Forøvrig gjelder de samme regler som for ordinært landsmøte. 

 

 

§ 4  Styret 
 
Styret består av 5 medlemmer valgt av Landsmøtet og to medlemmer valgt av og blant 
fjellstyrenes ansatte. Styret oppnevner selv styrets nestleder blant de landsmøtevalgte 
styremedlemmene. 
 
Styret innkalles og ledes av lederen. Det er vedtaksført når minst 4 av medlemmene er 
til stede. Avstemminger blir avgjort med simpelt flertall, ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme. 
 
Styret skal ivareta fjellstyrenes interesser, arbeide etter de retningslinjer som 
Landsmøtet trekker opp, og følge opp de vedtak som landsmøtet gjør. Sammen med 
sekretariatet skal styret forberede sakene som skal opp på Landsmøtet, og arbeide for 
en best mulig kontakt med de enkelte fjellstyrer. 
 
Styret forvalter NFS’ midler, og ansetter daglig leder . 
 
 

§ 5 Regionene  
  
Region 1: Nord-Trøndelag, Åfjord og Osen (i Sør-Trøndelag)   

 
Region 2: Sør-Trøndelag (unntatt Åfjord og Osen) og Hedmark (unntatt Sollia og 

Folldal) 
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Region 3: Oppland, Folldal og Sollia (i Hedmark), Akershus, Møre og Romsdal og 
Sogn og Fjordane nord for Sognefjorden  

  
Region 4: Buskerud, Telemark, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden,  

   Hordaland, Rogaland og Aust-Agder. 
 
 

§ 6 Kontingent 
 
De tilsluttede fjellstyrer betaler årlig kontingent til NFS. Kontingentens størrelse står i forhold 
til fjellstyrenes inntekter på følgende måte: 3 % av alle inntekter for fjellstyrer med inntekter 
under kr. 200 000,- og 4 % av alle inntekter for fjellstyrer med inntekter over kr. 200 000,-. 
Det settes et tak på kontingent på kr. 100 000,-. Taket reguleres årlig med KPI.” Som inntekt 
i denne samanheng regnes ikke utbetaling frå naturskadefond eller forsikringsselskap. 
 
 

§ 7  Utmelding 

 
Utmelding må skje skriftlig med ett års varsel. Utmeldte fjellstyrer har ikke krav på noen del 
av NFS’ midler. 
 
 

§ 8 Forholdet til de enkelte fjellstyrer 
 
Hvor et fjellstyre skal treffe vedtak som kan tenkes å ha prinsipiell betydning for andre 
fjellstyrer, eller prinsipielt berører forholdene til allmennhetens interesse, så som jakt, fiske, 
friluftsliv m.v. bør forslaget før det skal fremmes være forelagt NFS til uttalelse. NFS skal på 
sin side søke å holde fjellstyrene orientert i alle saker av felles interesse. 
 
 

§ 9 Vedtektsendring - oppløsning 
 
Forslag til vedtektsendring, eller oppløsning av NFS, må sendes til styret innen utgangen av 
året før det skal være Landsmøte. 
 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte fjellstyrer på Landsmøtet. 
 
For oppløsning av NFS kreves det 2/3 flertall på 2 på hverandre følgende landsmøter. Ved 
oppløsning skal NFS’ midler tilbakebetales fjellstyrene i forhold til innbetalt kontingent de 
siste 3 år før oppløsningen. 
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