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VEDTEKTER – oppdatert 12.2013
§1

Foreningens navn og adresse
1.1
Foreningens navn er Norske Tindevegledere / NORSKE TINDEVEGLEDERE med
kortformen NORTIND
1.2
Foreningens adresse er forretningsførers adresse.
Foreningen har ikke erverv til hensikt. Mulig overskudd må brukes til formål
som samsvarer med vedtektene. Medlemmene kan ikke motta andeler av
foreningens overskudd og heller ingen godtgjørelse av foreningens midler.

§2

Foreningens mål og hensikter
2.1
Norske Tindevegledere er eneste representant for det internasjonale
tindeveglederforbundet IVBV/UIAGM/IFMGA i Norge, og ved dette
landets eneste yrkesorganisasjon med formell kompetanse for
høgfjellsføring og vegledning i tindefriluftsliv etter internasjonal standard.
2.2. a) Foreningens hovedanliggende er å kvalifisere og organisere tindevegledere
og høyfjellsførere i Norge etter det internasjonale forbundets standard.
b) Foreningen skal formidle tindefriluftsliv i tråd med norsk og alpin
friluftslivstradisjon.
2.3
Foreningen søker samarbeid med alle aktuelle institusjoner og foreninger til
fremme av foreningens mål.

§3

Foreningens arbeidsmåter
3.1
Foreningen arbeider for målsetningen ved:
a) å kvalifisere og organisere høyfjellsførere og tindevegledere i Norge.
b) å arrangere kurs og seminar
c) internasjonalt samarbeid med tindevegledere, fortrinnsvis gjennom de
internasjonale forbundet IVBV
d) utveksling av erfaringer med alle institusjon med tilknytning til
tindefriluftsliv i inn - og utland
e) utgivelse av retningslinjer, kursplaner og annen litteratur for
tindevegledning og tindefriluftsliv.
f) å fremme medlemmenes kyndighet i tindefriluftsliv og alpin fjellrednings
tjeneste
g) å ta opp lønnsspørsmål, fremme anerkjennelse for tindeveglederenes
kompetanse for vegledning i tindefriluftsliv og sikre støtte til tindevegledere
ved yrkesskader

§4

Foreningsåret
Foreningsåret går fra årsmøte til årsmøte, regnskapet avsluttes 1 måned før
årsmøtet.

4.1
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§5

Finansiering av arbeidet
a) medlemskontingent og opptaksgebyr
b) inntekter av kurs, seminar og publikasjoner
c) andre inntekter

§6

Foreningens medlemmer
6.1
Foreningen har følgende medlemsgrupper:
a) Ordinære medlemmer; Tindevegledere
b) Ekstraordinære medlemmer: medlemmer under kvalifisering (MUK) og
tindeveglederaspiranter.
c) Innbudte medlemmer: Medlemmer som representerer kyndighet av
særlig interesse for foreningen ,og/eller som har bidratt vesentlig til
å fremme foreningens formål
d) Æresmedlemmer
e) Passive medlemmer
f) Støttemedlemmer: Personer eller organisasjoner som ønsker å støtte
foreningens virke også økonomisk.

§7

Opptak av medlemmer
7.1
Styret avgjør opptak av ordinære og ekstraordinære medlemmer etter skriftlig
søknad og innstilling fra Kvalifiseringskomiteen.
Styret utnevner innbudte medlemmer og avgjør NORTIND-medlemskap for
IFMGA-kvalifiserte medlemmer fra andre land, etter individuell vurdering.
7.2.1 Utenlandske søkere som ønsker å bosette seg i Norge:
Når utenlandske statsborgere søker medlemskap og kvalifisering i NORTIND
skal det avklares om vedkommende tidligere har søkt opptak i hjemlandet
dersom det der finnes nasjonal forening tilsluttet IVBV.
7.2.2 Søkeren skal ha god kjennskap til norske forhold og allsidig fjellerfaring fra
Norge, og kunne følge kvalifiseringen på norsk.
7.2.3 Utenlandske søkere som ikke ønsker å bosette seg i Norge:
Dersom det finnes nasjonal forening tilsluttet IVBV i hjemlandet skal søkeren
primært henvises til å søke opptak og kvalifisering der. Dersom det finnes
forhold som gjør det rimelig å søke opptak og kvalifisering i Norge (for
eksempel bosted i 3. land, nærmere Norge), skal forholdet avklares med
hjemlandets IVBV forening og med IVBV sentralt.
Dersom hjemlandet ikke har forening tilsluttet IVBV skal det avklares med
IVBV om det er gjort spesielle avtaler i forhold til dette landet. (Med hensyn til
søknad om opptak i IVBV, ev. sponsorland el.l.)
7.2.4 Søkeren skal ha god kjennskap til norske forhold og allsidig fjellerfaring fra
Norge, og kunne følge kvalifiseringen på norsk.
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§8

Medlemmenes rettigheter og plikter
8.1 Ordinære medlemmer er pliktig å delta på Tvl-samlinger med en frekvens og
aldersgrense som organisasjonen har fastsatt. Dersom det ikke blir fulgt opp vil
medlemmet miste sin status som ordinær medlem.
8.2 Ordinære medlemmer har stemmerett på årsmøtet og kan velges til styret,
ekstraordinære medlemmer har rådgivende funksjon.
8.3 Medlemmer plikter å ivareta foreningens interesser, overholde vedtektene,
betale medlemskontingenten, og skal holde sine yrkeskvalifikasjoner i hevd.

§9

Opphør av medlemskap
9.1
Medlemskap opphører:
a) ved utmeldelse - utmeldelse skjer skriftlig til styret senest innen 01.
september. Det skal svares medlemskontingent for utmeldingsåret.
b) ved utelukkelse fra foreningen etter styrets beslutning pga. misligholdelse
av medlemspliktene eller alvorlige forgåelser mot foreningens interesser. Før
utelukkelse skal medlemmet få uttale seg. Utelukkelse kan ankes til årsmøtet,
som da vil ta den endelige avgjørelsen. Det ekskluderte medlem leverer
medlemsbevis og medlemsmerker som blir foreningens eiendom.

§ 10

Foreningens organer
10.1 Foreningens organer er:
a) årsmøtet
b) styret
c) komiteer og utvalg direkte nedsatt av årsmøtet

§ 11

Årsmøtet
11.1 Årsmøtet, der alle ordinære medlemmer er stemmeberettiget, holdes hvert år
om høsten. Styret forbereder årsmøtet og innkaller medlemmene. Innkalling
og dagsorden sendes ut senest 4 (fire) uker før møtet. Styret kan med 4 ukers
frist innkalle til ekstraordinært årsmøte.
11.2 Årsmøtets vedtak skal protokollføres. Årsmøtet velger to personer til å
underskrive protokollen. Referat fra årsmøtet sendes medlemmene.
11.3 En fjerdedel av medlemmene ved siste årsmøte kan kreve innkalling til
ekstraordinært årsmøte. Kravet skal begrunnes skriftlig.

§ 12

Årsmøtets oppgaver
12.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtets oppgaver er:
a) å behandle årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
b) å meddele styret ansvarsfrihet
c) å fastsette medlemskontingent
d) å godkjenne budsjett
e) å forvalte foreningens fond
f) å ta stilling til innvendinger mot styrets vedtak i det forløpne år
g) å velge styre
h) å velge revisor
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i) å fastsette stedet for neste årsmøte
j) å stemme over vedtektsendringer
k) å gjøre vedtak i «Forslag til årsmøtet»
l) å nedsette utvalg
m) å oppløse foreningen om så er ønskelig
§ 13

Forslag til årsmøtet
13.1 Alle ordinære medlemmer er forslagsberettiget. Forslaget skal innleveres
skriftlig senest 8 uker før årsmøtet. Ekstraordinære medlemmer kan får ordet
på årsmøtet, men er hverken forslags - eller stemmeberettiget.
13.2 Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt etter reglene og minst en
fjerdedel av de ordinære medlemmene er tilstede.
Møteleder velges av årsmøtet.
Om ikke annet står i vedtektene, avgjør årsmøtet sakene med simpelt flertall
basert på de avgitte stemmene. Er stemmetallet likt, faller forslaget.
13.3 Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig (ref. avsnitt 13.2), innkalles det til
nytt årsmøte med samme dagsorden. Dette årsmøtet kan avgjøre saken uten
hensyn til beslutningsdyktigheten.

§ 14

Forandring av vedtektene
14.1 Forandring av vedtektene kan besluttes når årsmøtet er beslutningsdyktig og
flertallet utgjør tre - fjerdedeler av de tilstedeværende, stemmeberettigete
medlemmene. Ordlyden for vedtektsendringene skal kunngjøres for
medlemmene senest 4 uker før årsmøtet. Det gjelder også for endringer av
foreningens mål.
14.2 Forandring av vedtektene meddeles ved rundskriv.

§ 15

Styret
15.1 Medlemmer velges til styreverv av årsmøtet for en varighet av 2 år.
Gjenvalg er mulig. Annethvert år velges president og to styremedlemmer,
året mellom velges visepresident og ett styremedlem.
15.2 Styret består av:
President
Visepresident
3 styremedlemmer
Styret velger selv en sekretær
15.3 Kasserer funksjonen er lagt til forretningsfører, som er utnemnt av styre.
Kassereren er ansvarlig over for styret. Dersom forretningsfører funksjonen
nedlegges skal kassereren velges av årsmøtet. Kassereren må være medlem
av foreningen, men behøver ikke være styremedlem eller ordinært medlem.
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§ 16

Oppgaver for og innkalling av styret
16.1 Foreningen forpliktes av to styremedlemmer i fellesskap.
16.2 Styret setter opp dagsorden for alle foreningsmøter, sørger for at vedtektene
blir overholdt og avgjør i saker som ikke er forbeholdt årsmøtet.
16.3 Styret kan nedsette utvalg.
16.4 Styret utnevner innbudte medlemmer.

§ 17

Styrets arbeidsmåte
17.1 Styret innkalles av presidenten når saker skal behandles. Hvis presidenten er
forhindret, er det visepresidenten som innkaller. Vedtak fattes med simpelt
flertall av de frammøtte styremedlemmene. Ved likt stemmetall er forslaget
forkastet. Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av medlemmene
er tilstede. Styret skal innkalles når minst 2 (to) styre- medlemmer krever det.
17.2 Styreverv er ulønnet. Foreningen kan ansette personale i et sekretariat.

§ 18

Revisor
18.1 Årsmøtet velger annethvert år en revisor. Denne skal revidere foreningens
regnskap og informere årsmøtet. Revisor må ikke være medlem av styret.

§19

Oppløsning
19.1 Norske Tindeveglederes årsmøtet kan beslutte foreningen oppløst med ¾
flertall - Se § 14. Forandring av vedtektene. Ved oppløsning skal foreningens
formue settes i et fond som forvaltes av Norsk Tindeklub, med sikte på
utredning og ny etablering av en norsk organisasjon som kan organisere
kvalifiserte tindevegledere og få medlemskap i IVBV/UIAGM/IFMGA.

§20

Fond
20.1 Foreningen kan opprette fond. Det skal være egen vedtekt fro hvert fond.
Fondene forvaltes av årsmøtet, og kan kun disponeres ut fra fondets vedtekt.

