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Vedtekter Nordkalottfolket 

Vedtatt 2016, sist revidert på Landsmøte 20.01.2019. 

 

 
§ 1  Navn 
Organisasjonens navn er Nordkalottfolket.  Nordkalottfolket er en politisk 
landsorganisasjon, som jobber for likeverd innad hos den samiske befolkning, og mellom 
samer, kvener og nordmenn. 
 
§ 2  Verdigrunnlag og formål 
Vår innsats vil basere seg på likeverdighet mellom samer og andre folk på Nordkalotten, 
likeverdighet mellom samer og mellom samiske næringer, likeverdighet i kulturell 
utfoldelse, og en bærekraftig bruk av naturen som beste form for vern. Samer, 
nordmenn og kvener har levd fredfylt side om side, og vårt formål er at dette skal 
fortsette.  
 
Nordkalottfolkets formål:   
 Likeverd mellom samer, mellom ulike kulturelle folkegrupper i nord og mellom 

ulike samiske næringer. 
 Bidra til forståelse, vekst, anerkjennelse og positive kulturaktiviteter mellom norsk, 

samisk og kvensk kultur. 
 Å fremme samiske og nordkalottske kulturaktiviteter og tilbud.   
 Bidra til anerkjennelse av en annerledes levemåte, som kjennetegner hele Nordkalotten.  
 
Vi jobber med utgangspunkt i positivitet og humor, og søker å finne praktiske løsninger på 
ulike problemstillinger. Vi er opptatt av sak og av samisk kultur, ikke egne posisjoner i 
ulike verv. Vi leter etter enighet internt, ikke konflikter og splid.  
 
 
§ 3  Medlemskap og forpliktelser 
 
§ 3.1  Medlemskap 
Personer over 15 år som deler Nordkalottfolkets formål og verdigrunnlag, kan bli 
medlem av Nordkalottfolket. Unntatt fra dette surpomper og kverulanter.  
Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn og følger kalenderåret. 
Stemmerett og valgbarhet til tillitsverv oppnås etter 3 måneders medlemskap.  
Kontingent fastsettes av årsmøtet for to påfølgende år.  
 
Ethvert medlem skal oppgi navn, adresse, fødselsår, telefonnummer og epostadresse for 
registrering og til bruk for utsending av informasjon. Det føres et medlemsregister hvor 
navn, etternavn, bosted og fødselsår føres. Medlemmers personopplysninger kan kun 
brukes til utsending av informasjon i forbindelse med Nordkalottfolkets eget arbeid. 
Medlemmene kan selv velge i hvilket regionlag de vil stå oppført.  
 
§ 3.2.   Medlemmers forpliktelser 
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Medlemmer forplikter seg til å betale medlemskapet i tide. Utmelding av partiet skal skje 
skriftlig, og vil da gjelde fra dato utmeldingen når organisasjonen. Om man ikke har 
betalt medlemskap på to år, meldes man automatisk ut av partiet. Medlemmer med 
tillitsverv i konkurrerende organisasjoner, kan ikke ha tillitsverv hos Nordkalottfolket.  
 
Medlemskap forutsetter at man anerkjenner Nordkalottfolkets vedtekter og formål. I 
settinger hvor man opptrer og oppfattes som Nordkalottfolkets representant, forplikter 
medlemmet seg til å opptre på en ærbødig og høflig måte. Vi holder en god tone, unngår 
trakassering og uredelig opptreden i vår organisasjon. Om man ikke oppfyller kravene 
til medlemskap, eller ikke overholder forpliktelser, kan det føre til eksklusjon, eller at 
man blir anmodet om å si opp sitt medlemskap.  
Sagt på nordnorsk: man skal oppføre seg! 
 
§ 5  Lokallag og regionlag 
 
§ 5.1.  Regionlag 
Nordkalottfolkets medlemmer knyttes til regionlag så snart disse er opprettet. 
Regionlagene følger Sametingets valgkretser. Sentralt medlemskap kan godkjennes av 
landsstyret, og registreres på en slik måte at man ikke telles dobbelt. Medlemmer har 
stemmerett i den organisasjonen de er tilknyttet. Under opprettelse av regionlag, 
benyttes mal for regionlag. 
 
§ 5.2.  Lokallag 
Landsstyret kan, i dialog og enighet med regionlagene, godkjenne opprettelse av 
lokallag. Både region- og lokallag skal anerkjenne, og jobbe med samme formål, 
virkeområde og arbeidsoppgaver som landsorganisasjonen, og kan ha andre tillegg i 
vedtekter, såfremt det styrker Nordkalottfolkets verdier og formål.  
 
§ 4  Nordkalottfolkets organisering  
 
§4-1.  Landsmøtet 
Nordkalottfolkets øverste organ er Landsmøtet hvor medlemmer har stemmerett. Det 
avholdes landsmøte minimum hvert annet år. Landsmøtet skal også være et verksted 
hvor politikk og kulturutvikling diskuteres, og hvor vi lærer mer om vårt flerkulturelle 
samfunn. Landsmøtet skal også fungere som en støtte for det politiske arbeidet.  
 
Landsstyret leder Nordkalottfolkets arbeid mellom årsmøtet i samsvar med partiets 
vedtekter og de vedtak som blir fattet av Landsmøtet. Landsmøtet er Nordkalottfolkets 
«stammeråd» og skal opptre med klokskap og verdighet. Landsstyret kommer sammen 
minst en gang i året og ellers så ofte lederen eller flertall i styret finner det 
formålstjenlig. 
 
Landsmøtet har 2 delegater fra hvert regionlag som har over 10 medlemmer. Disse 
pekes ut av regionlaget.  
3-10 medlemmer (også uten regionlag) gir 1 delegat 
10-50 medlemmer gir 2 delegater 
51-75 medlemmer gir 3 delegater 
76-100 medlemmer gir 4 delegater  
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For hver 50. medlem over 100: en ekstra delegat.  
 
I tillegg til dette, har følgende stemmerett til landsmøtet:  
- Alle faste til styret, evt deres vara.  
- Medlemsansvarlig, om denne ikke er innvalgt i styret.  
 
Landsstyret kan gi ekstra delegater, likt antall til hvert regionlag, så Landsmøtet består 
av minimum 20 delegater. Andre medlemmer kan også inviteres til landsmøtet, men da 
uten forslags- og stemmerett. Landsstyret kan invitere delegat fra regionlag med få 
medlemmer. Alle ekstra inviterte har observatørstatus. Stemmegivning kan kun skje ved 
personlig oppmøte.  
 
§4-2.  Landstyret 
Landsstyret møtes 1-4 ganger i året, avhengig av type saker til behandling. Landsstyret 
skal bestå av maksimum 10 personer. Det skal være minimum en fra hvert regionlag. I 
tillegg er parlamentarisk leder på Sametinget automatisk medlem. Det føres protokoll 
over vedtak.  
 
§4-3.   Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget tar avgjørelser av daglig, praktisk og utførende karakter, og tilfeller 
hvor det ikke er tid eller rom for å samle sentralstyret. Arbeid refereres skriftlig til 
Landsstyret. Kalottstyret engasjerer og involverer undergrupper etter behov, og er 
ansvarlig for medlemslister i samarbeid med medlemsansvarlig.  Landsstyret består av 
leder og nestledere. Om der kun er en nestleder, velges en ekstra til arbeidsutvalget.  
 
§ 5.  Landsmøtet – Nordkalottfolkets øverste organ.  
Nordkalottfolkets øverste organ er landsmøtet. Ordinært landsmøte holdes innen 
utgangen av juni, minimum hvert 2. år. I år uten landsmøte, kan man avholde 
tillitsvalgtseminar, med tema trygging og utvikling av kultur og kulturpolitikk. 
Landsstyret kunngjør innkalling til landsmøtet, med en måneds varsel. Tid og sted 
fastsettes av styret. Saksliste kunngjøres senest to uker før årsmøtet tar til. Kunngjøring 
skjer digitalt, og i brevs form til de som ikke har epost. 
 
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst halvparten av 
medlemmene skriftlig krever det. Tid og sted fastsettes av styret, som også innkaller til 
møtet. Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal kun 
behandle den saken eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet.  
 
Landsmøtet behandler følgende saker, sak 8-14 behandles såfremt det er behov:  

1. Konstituering ledes av Nordkalottfolkets leder, følgende valg gjøres:  
1. Valg av møteleder(e).  
2. To personer til å underskrive protokollen.  
3. Sekretær. 
4. To personer til tellekorps. 

2. Godkjenning av delegater 
3. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
4. Revidert regnskap og årsmelding.  
5. Årsmelding for kultur og opplæring.  
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6. Budsjett, overordnede strategier og arbeidsplan for neste periode.  
7. Fastsetting av kontingent for de påfølgende år, og hvor stor andel som skal 

tilbakeføres lokallaget om de ønsker.   
8. Evt. Politikkutforming, vedtektsendringer, Nordkalottfolkets fellesuttalelse, i 

valgår gi råd om valgprogrammet, og andre saker av stor viktighet for 
organisasjonen.  

9. Valg av revisor for neste periode.  
10. Valg av ansvarlig for kulturaktiviteter  
11. Valg av medlemsansvarlig.  
12. Valg av leder, nestledere og landsstyre. Følgende valg gjennomføres  

1. Leder: velges for 2 år i partallsår. 
2. Valg av inntil to nestledere: velges for 2 år i oddetallsår.  
3. Valg av landsstyre forøvrig: det velges 8 personer. Det velges minst en fra 

hver fungerende region, og man tilstreber likeverdig fordeling med tanke 
på geografi, kjønn og kompetanseområde. 3 landsstyremedlemmer velges 
for to år i partallsår, 2 styremedlemmer velges for to år i oddetallsår.  

13. Valg av valgkomite bestående av 1-3 personer.  
1. Leder velges for 2 år i oddetallsår. 
2. Nestleder og ett medlem velges for 2 år i partallsår. 

 
Etter at alle valg er foretatt, gis den valgte lederen en mulighet å holde tale.  
 
Målet ved alle avgjørelser er konsensus. Alle vedtak i landsmøtet og landsstyremøter 
skal ha minst ¾ flertall, jmf partiets voteringsregler. Evt. fravikelse av vedtekter under 
årsmøtet, skal ha ¾ flertall, dette skal begrunnes og protokollføres.  Enhver 
representant anmodes om å tenke partiets beste ved valg. 
 
Hvis 20% av medlemmene ber om det, velger årsmøtet en valgkomité etter forslag fra 
styret, bestående av leder, to medlemmer, som på det etterfølgende årsmøtet legger 
fram forslag til alle valg.   
 
I valgår skal årsmøtet gi sine råd om arbeidsprogram for kommende periode og drøfte 
planer for valgarbeidet.  
 
Medlemmer som har tillitsverv i organisasjoner som konkurrerer med Nordkalottfolket 
er ikke valgbare til noen tillitsverv i regi av Nordkalottfolket.   
 
Ved valg hvor flere kandidater foreslås, foretas votering ut fra Nordkalottfolkets 
retningslinjer for votering.  
 
§ 6. Folkevalgt og valgprogram.  
Folkevalgt for Nordkalottfolket blir man ved å stille til valg på Nordkalottfolkets 
valglister og på Nordkalottfolkets gjeldende program. Nordkalottfolkets arbeidsprogram 
til valg skal utformes i samarbeid med personene på valglistene, og det skal tilstrebes 
konsensus om hele valgprogrammet.  
Det settes ned et arbeidsutvalg som som jobber med valgprogrammet. Valgprogrammet 
legges frem for landsstyret. Et valgstyre bestående av 3-5 personer, er ansvarlig for 
gjennomføring av nominasjoner i ulike regioner, og alt valgarbeid. Offentlig støtte til 
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valgarbeid søkes av hovedorganisasjonen, og midlene nyttes ut fra formål, og til det 
beste for Nordkalottfolkets valg.  
 
For å stille på valglisten for Nordkalottfolket, forplikter man seg til å delta på 
partipolitisk arbeid for Nordkalottfolket, og å opplyse om evt. tilhørighet til andre 
partier. Dersom det er punkter i et partiprogram en folkevalgt ikke kan følge, så er den 
folkevalgte forpliktet til å informere partiledelsen om dette.  
 
Nordkalottfolkets folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og 
lytte til innspill fra eget parti, opptre med verdighet, og å lytte til innspill fra velgere.  
 
§ 7.  Kulturarbeid 
Nordkalottfolket kan arbeide med ulike aspekter av kulturarbeid som er relatert til 
Nordkalotten, med fokus på samisk kultur og samarbeid mellom, og styrking av ulike 
kulturer. Det velges en eller flere kulturansvarlig, som har ansvaret for kulturaktiviteter, 
i samarbeid med sentralstyret. Det er ønskelig å bidra med styrking av samisk kultur, og 
styrking av kvensk-samisk-norsk samarbeid både internt i Norge og gjennom 
internasjonalt arbeid.  
 
§ 8.  Landsstyrets oppgaver 
Landsstyret er vedtaksdyktig når halvparten er til stede, deriblant leder eller en av 
nestlederne. Om styreleder har fravær, velges en av nestlederne som møteleder. Ved 
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme, valgt møteleder har dobbeltstemme når 
ikke styreleder er tilstede på møtet. Lederen kaller styret sammen og leder møtene.  
 
Landsstyret har ansvaret for det organisatoriske og praktiske arbeidet for 
Nordkalottfolket, og skal opptre lyttende og samlende. De har fullmakter til å organisere 
arbeidet på en best mulig måte, og kan opprette arbeidsgrupper etter behov. 
Landsstyremøtet skal som et minimum:  
 Sikre at man har oversikt over betalte medlemskap og betalingsmåte.  
 Føre regnskap, og utarbeide årsregnskap og årsmelding senest innen den 1. april 

hvert år, eller de frister som kreves fra offentlige tilskuddsgivere.  
 Avholde møter minimum 1 gang pr år.   
 Sikre deltakelse fra landsstyrets ledelse på minimum ett regionmøte pr region pr år.  
 Gjennomføre arbeidsoppgaver pålagt av landsmøtet.  
 
 
§ 9.  Utmelding og eksklusjon fra partiet: 
Utmelding av organisasjonen skjer skriftlig, meldes til styret og gjøres gjeldende 
umiddelbart etter mottatt skriv. Styret kan vedta eksklusjon med umiddelbar virkning 
og dette gjøres gjeldende så snart skriftlig melding er sendt til medlemmet. Et medlem 
kan fratas medlemskapet i partiet dersom vedkommende motarbeider Nordkalottfolkets 
formål, setter Nordkalottfolket i vanry eller opptrer illojalt. Medlemmet kan innen en 
måned, be om få et slikt vedtak behandlet av landsstyret. Vedtak om fratakelse av 
medlemskap er endelig og kan ikke omgjøres. Man kan søke om nytt medlemskap, men 
ikke før det er gått 3 år etter godkjent utmelding. 
 
Oppdatert på landsmøtet 20.01.2019 


