FORUM FOR KOMMUNAL PLANLEGGING
VEDTEKTER.
Vedtatt på konstituerende generalforsamling 22. oktober 1990.
Endret på generalforsamlingen 27. januar 1992, 10. januar 1994, 22. januar 1996, 28. februar 2000, 6. februar 2006,
6.februar 2012, 8.februar 2016 og 13.april 2021 (30.mars 2020)

1. Organisasjonens navn.
Organisasjonens navn er ‘Forum for kommunal planlegging’.
2. Formål
FKP skal ta initiativ til og skal stimulere til bedre kommunal planlegging gjennom å drive
fagutvikling. Dette kan skje gjennom utveksling av erfaringer og kunnskap, lokale fora og
nettverksbygging med årlige konferanser, studieturer, arbeidsgrupper og meldingsblad.
FKP skal profilere planleggingsfunksjonen som utviklingsverktøy for samfunn og offentlig
virksomhet. Dette kan skje gjennom å tilkjennegi synspunkter og arbeide aktivt overfor dem
som har ansvar for lovgivning, utvikling av plansystemer, utdanning av planleggere og
overfor brukere av planleggingstjenester.
Organisasjonen er frittstående.
3. Medlemmer
Kommunale- og fylkeskommunale planleggere, eller andre med interesse for
samfunnsplanlegging kan være medlemmer.
4. Medlemsavgift.
For å være medlem i organisasjonen og ta del i dens aktiviteter skal det betales en årlig
medlemsavgift som fastlegges av generalforsamlingen. Studenter med hovedbeskjeftigelse
innen planlegging på bachelor- eller masternivå ved norsk universitet eller høyskole får en
redusert medlemsavgift som fastsettes av generalforsamlingen. Som godkjente
utdanningsinstitusjoner tas utgangspunkt i utdanningsinstitusjoner som er medlemmer i
Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS).
4.1
4.2

De som deltar på studieturen må være medlem av FKP.
Kontingenten skal faktureres ut første halvår.
Oppsigelse av medlemskap må skje innen 31.12 for å slippe innkreving av medlemsavgiften
påfølgende år, primært for å gi forutsigbarhet.

5. Generalforsamling.
5.1
Generalforsamling holdes hvert 2. år på tid og sted som styret bestemmer.
5.2.

Generalforsamlingen skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:
a. Valg av ordstyrer og referent
b. 2-årig virksomhetsrapport og regnskap
c. 2-årig arbeidsprogram og budsjett, inkl. medlemsavgift
d. Valg av styre og styrets leder og nestleder.
e. Valg av revisor
f. Valg av valgkomite på 3 medlemmer
g. Andre saker
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5.3

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner det nødvendig eller ved
krav fra minst 1/3 av medlemmene.

5.4.

Innkalling til generalforsamling skal skje minst 3 uker før møtet.

5.5

Avstemminger i generalforsamlingen avgjøres ved simpelt flertall der vedtektene ikke er til
hinder for dette. Ved stemmelikhet i alle saker utenom personvalg, har lederen
dobbelstemme. Ved stemmelikhet ved personvalg, avgjøres saken ved loddtrekning.

6. Styret.
6.1
Organisasjonens styre består av 7 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styret velges av
generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år.
Minst 3 av styrets medlemmer og 2 varamedlemmer skal være ansatt i kommunale eller
fylkeskommunale planleggerstillinger. Ett medlem skal være student i planlegging ved
norsk universitet eller høyskole i tråd med punkt 4.
6.2

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år.
Styrets leder og nestleder skal være ansatt i kommunal eller fylkeskommunal
planleggerstilling.
Om styrets leder går over i annen type arbeid enn beskrevet, går styrets nestleder automatisk
inn som leder.

6.3

Styret møter etter innkalling fra lederen eller når minst 2 medlemmer krever det. Styret er
beslutningsdyktig hvis minst 3 medlemmene deltar.

6.4.

Avgjørelser i styret skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

6.5.

Det bør tilstrebes kjønnsbalanse ved sammensetning av styret.

6.6.

Det bør tilstrebes geografisk balanse ved sammensetning av styret.

7. Fylkeskontakter
Avvikling av fylkeskontakter: styret har ikke klart å vitalisere fylkeskontaktene og opplever
at arbeidet med konferansene på ulike steder er en god måte å vitalisere og bruke
medlemmene. Det er lite fylkesvis aktivitet.

8. Endring av vedtekter.
Vedtektene kan endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall av frammøtte medlemmer.
9. Oppløsning.
Oppløsing av organisasjonen kan skje ved 2/3 flertall av frammøtte medlemmer på to etterfølgende
generalforsamlinger. Organisasjonens aktiva ved oppløsning disponeres av generalforsamlingen.
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