Vedtekter for NODAT
§ 1 NAVN OG FORMÅL
Organisasjonen heter NODAT og ble stiftet 13. september 2008.
NODAT er en landsomfattende ideell organisasjon. NODAT’s formål er å jobbe for helsefremmende tiltak
ved hjelp av dyr. Dette er et frivillig supplement til eksisterende helsetjenester.
§ 2 SEKRETARIATET
§2A
Sekretariatet er leders og sentralstyrets hjelpeorgan i den daglige drift, administrativt og økonomisk.
Oppgavene beskrives gjennom stillingsbeskrivelser som utarbeides av sentralstyret.
§2B
Sekretariatets medarbeider(e) er ansatt i NODAT og er ikke å regne som tillitsvalgte. Minst én person fra
sekretariatet har møteplikt ved sentralstyremøtene der den / de kan gis talerett, men ikke stemmerett.
§ 3 LOKALLAG
§ 3 A Formål
Lokallaget skal arbeide i samsvar med NODATs vedtekter innen sitt geografiske område.
§ 3 B Geografisk virkeområde og medlemskap
Et lokallag kan opprettes i områder med minst fem (5) medlemmer. Lokallaget fastlegger selv sitt
geografiske virkeområde. Oppstår det tvil om dette, avgjør Styret i NODAT saken. Medlemmer av NODAT
bosatt innen rimelig nærhet av lokallaget, er medlemmer av lokallaget.
§ 3 C Aktivitet
Lokallaget baserer sin aktivitet på økonomiske bidrag fra Grasrotandelen i Norsk Tipping, men skal også
aktivt søke støtte fra andre kilder.
Lokallaget skal følge organisasjonens økonomiske retningslinjer.
§ 3 D Lokallagsstyre
Lokallagets styre skal bestå av minst tre medlemmer. Leder og kasserer velges ved særskilt valg.
Medlemmer til styret bør velges for en periode på 2 år.
Styret oppnevner selv de utvalg det har behov for.
§ 3 E Årsmøtet
Lokallagets høyeste myndighet er lokallagets årsmøte, der alle som har betalt kontingent for møteåret har
tale-, forslags- og stemmerett. Medlemsbevis må kunne forevises. Årsmøtet holdes innen utgangen av
februar måned. Innkallingen skal bekjentgjøres lokallagets medlemmer minimum 14 dager i forkant. På
årsmøtet behandles årsberetning, regnskap og andre saker nevnt i innkallingen. Det velges styre og
revisor.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredjedel av medlemmene krever det. Bare
saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøter.
§ 3 F Vedtektsendring og oppløsning
Fellesvedtektene kan bare endres av NODATs sentrale årsmøte. Oppløsning av lokallaget kan bare skje
med minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis på årsmøtet. Dersom et lokallag ikke arbeider i samsvar
med NODATs vedteker eller over lengre tid er inaktivt, og laget selv ikke oppløses, kan sentralstyret
oppløse lokallaget. Medlemmene i laget må varsles senest én måned i forkant.
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I tilfelle oppløsning skal lagets netto formue disponeres av NODAT sentralt. Eventuelle midler mottatt fra
Grasrotandelen tilfaller en frivillig organisasjon med tilsvarende virksomhet i geografisk nærhet til
lokallaget som legges ned.
§3 G Myndighet
Lokallagsstyret har bevilgende myndighet, men kan ikke forplikte NODAT utover egne midler og eget
geografisk område. Lokallagsstyret er økonomisk ansvarlig overfor årsmøtet.
§ 4 MEDLEMSKAP
§4A
Sentralstyret kan i spesielle tilfeller nekte en person å bli medlem i NODAT. Det skal da legges vekt på
momenter som fremgår i §§ 4C. Lokallagsstyrets avgjørelser kan overprøves av Sentralstyret.
§4B
Medlemmene plikter å rette seg etter NODATs vedtekter, instrukser og vedtak fattet med hjemmel i
vedtektene.
§4C
Medlemmer som skriftlig eller muntlig:
1. opptrer i strid med NODATs vedtekter og/eller instrukser fattet med hjemmel i vedtektene,
2. opptrer i strid med, eller unnlater å følge lovlig fattede vedtak,
3. opptrer på en måte som er egnet til å skade, svekke tilliten eller anseelsen til NODAT, eller
4. opptrer på en måte som er egnet til å skade eller motarbeide andre medlemmer og deres utvikling i
NODAT
5. blir siktet for så alvorlige forbrytelser eller forseelser at medlemskapet kan skade eller har skadet
NODATs omdømme.
kan:
1. ilegges skriftlig irettesettelse,
2. ekskluderes som medlem og dermed miste alle sine rettigheter og plikter i NODAT.
§4D
Før vedtak treffes om eksklusjon, skal medlemmet ha anledning til å redegjøre for sitt syn for sentralstyret.
På alle trinn i behandlingen har medlemmet anledning til å la seg bistå av et annet medlem. Medlemmet
har innsynsrett i alle dokumenter etter at sentralstyret har besluttet å forfølge saken videre.
§5
KONTINGENT
Kontingenten fastsettes ved generalforsamling og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder
kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av sentralstyret strykes
som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§6
TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt
arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og
regnskap.
§7
GENERALFORSAMLING
§ 7 A Generalforsamlingen er NODATs høyeste myndighet og holdes hvert år innen juni måned.
Generalforsamlingen innkalles av sentralstyret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene per epost. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være sendt til sentralstyret senest to (2)
uker før denne samlingen. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en (1) uke
før generalforsamlingen.
§ 7 B Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan invitere andre
personer og/eller media til å delta. NODAT dekker ikke deltakeres utgifter i forbindelse med
generalforsamlingen.
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§ 7 C Generalforsamlingen er vedtaksdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På generalforsamlingen er det ikke mulig og behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
sakslisten senest en (1) uke før samlingen. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§ 7 D Generalforsamlingen ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av NODAT.
§ 7 E Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet teller styreleders
stemme dobbelt.
§ 7 F Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp
på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall
forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke,
eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller
ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
§ 7 G Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 7 H Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn
halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne
avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.
§ 7 I Generalforsamlingens oppgaver
1. Behandle NODATs årsmelding
2. Behandle NODATs regnskap
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta NODATs budsjett
6. Velge styre
§8 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER
Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når sentralstyret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst fjorten (14) dagers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 9 SENTRALSTYRET
NODAT ledes av sentralstyret som er høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
Sentralstyret skal:
- iverksette generalforsamlingen og bestemmelser.
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- oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
- administrere og føre nødvendig kontroll med NODATs økonomi iht. de til en hver tid gjeldende instrukser
og bestemmelser.
- representere NODAT utad.
Sentralstyret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Sentralstyret er vedtaksdyktig når et flertall av sentralstyret medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
§ 10 VEDTEKTSENDRING
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 11 OPPLØSNING (§11 kan ikke endres.)
Oppløsning av NODAT kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Ved oppløsning av NODAT skal alle lokallag legges ned.
I tilfelle oppløsning skal eventuelle midler overføres Norges Røde Kors.
§ 12 IKRAFTTREDEN
Disse vedtekter trer i kraft fra 9. mai, 2012.
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