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Bruk av fullmakt og bundet mandat – presisering av LHLs vedtekter

Det har fremkommet spørsmål om bruk av fullmakt og bundet mandat i forbindelse
med årsmøter i lokallag, fylkeslag samt landsmøter. Det sendes derfor ut følgende
presisering av LHLs vedtekter og organisasjonspraksis.
Bruk av fullmakt
LHLs vedtekter omtaler ikke direkte bruk av fullmakt i forbindelse med votering i de
besluttende organene. I § 7 og § 8 fremkommer det imidlertid en presisering om at
det bare er utsendinger som har stemmerett.
§ 7 Fylkeslag
"Stemmerett på fylkesårsmøtet har bare utsendinger fra lokallagene. Hvert
lokallag har en stemme."
§ 8 Landsmøtet
"I landsmøtet har lokallagenes og fylkenes valgte utsendinger stemmerett."
Dette betyr at det i LHL ikke skal praktiseres bruk av fullmakt i de besluttende
organer. Vanlig organisasjonspraksis er at bruk av fullmakt kun er tillatt dersom
vedtektene eksplisitt tillater det. I LHL er det fastslått at det kun er utsendinger som
har stemmerett. Det betyr at et lag eller en person ikke kan la seg representere
gjennom fullmakt gitt til et annet lag eller person. Dette vil gjelde også for
enkeltmedlemmer i forbindelse med lokallagsårsmøter.
Bruk av bundet mandat
Bruk av bundet mandat er ikke omtalt i LHLs vedtekter. Landsmøter og årsmøter er
beslutningsorganer som skal ta helhetlig og selvstendig ansvar, og på bakgrunn av
utsendte sakspapir samt hva som framkommer under forhandlingene, gjøre bindende
vedtak.
Det er imidlertid ikke et entydig svar på om utsendingen fra et lokallag er bundet av
vedtak i laget når vedkommende kommer på et fylkesårsmøte eller et landsmøte. Det
som er klart er at den som deltar på fylkesårsmøtet / landsmøtet i forkant av møtet
har ansvar for å sette seg inn i de saker og problemstillinger som skal behandles.
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Vedkommende har også ansvar for å foreta selvstendige vurderinger som en del av
beslutningskollegiet i selve møtet på bakgrunn av informasjon som blir gitt og
debatten og forhandlingene som skjer.
Representanten som er på fylkesårsmøtet / landsmøtet skal representere
medlemmene og organisasjonen. Da er debatten som foregår i organisasjonen i
forkant av møtet viktig. Dersom et lokallag fatter vedtak om enten ja eller nei til en
sak, må altså den som representerer laget på fylkesårsmøtet / landsmøtet ta stilling til
hvordan vedkommende i møtet kan følge opp både signalet fra eget lag og
medlemmene og samtidig opptre og ta ansvar i selve møtet som en del av det felles
beslutningskollegiet som der kan få ny kunnskap og argumenter som har betydning
for den endelige beslutningen.
Det påhviler dermed den som skal delta på fylkesårsmøter / landsmøter et ansvar for
å gjøre vurderinger i møtet, og vedtak i en sak er ikke fattet før endelig votering er
foretatt i fylkesårsmøtet / landsmøtet.
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