
VEDTEKTER DYSLEKSI NORGE LOKALLAG  
 
§ 1 Navn 
1.1 Lokallaget skal hete: ”Dysleksi (lagets navn)”. 
§ 2 Formål 
2.1 Lokallagene skal arbeide på lokalplanet for å ivareta interessene til mennesker med lese 
og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. 
2.2 Lokallagene skal arbeide i tråd med vedtekter og vedtak fattet av overordnede organer 
i organisasjonen. 
2.3 Vedtekter for lokallaget fastsettes av Landsmøtet og er en del av Dysleksi Norges 
vedtekter. 
2.4 Lokallagenes viktigste oppgaver er: 
¥ organisert lagarbeid 
¥ kurs-‐ og informasjonsvirksomhet 
¥ medlemsverving 
¥ å avholde medlems-‐/lagmøter 
¥ veiledning av enkeltpersoner 
¥ likemannsarbeid 
¥ interessepolitisk arbeide på kommuneplan 
2.5 Lokallagene kan opprette egne grupper av medlemmer, for eksempel ungdomsgrupper 
m.v. 
2.6 Lokallagene kan samarbeide om oppgaver på fylkesnivå, innenfor rammen av vedtekter 
for fylkeslag, når fylkeslag ikke er opprettet. 
§ 3 Medlemskap og kontingent 
3.1 Alle som har betalt kontingent for kalenderåret kan være medlemmer i lokallaget. 
3.2 35 % av kontingenten for hovedmedlemmer og 100 % av kontingenten for 
familiemedlemmer utbetales til lokallag som har sendt inn årsmelding, handlingsplan , 
budsjett og revidert regnskap innen fastsatt frist. 
Grunnlag for beregning av lokallagenes andel av medlemskontingenten er betalende 
medlemmer foregående år. 
Til nystartede lokallag utbetales en sum fastsatt av Landsstyret. 
§ 4 Årsmelding og regnskap 
4.1 Lokallagene skal sende årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett til 
sekretariatet innen 
15. mars hvert år. 
§ 5 Organisasjon 
5.1 Lokallaget er en underavdeling av Dysleksi Norge og skal være et bindeledd mellom 
medlemmene og hovedorganisasjonen. 
5.2 Lokallaget er styringsmessig direkte underlagt Dysleksi Norge. 
5.3 Lokallagets organer er Årsmøtet og styret. 
5.4 Lokallaget kan ha eget ungdomsstyre. Leder i ungdomsstyre sitter i lokallagets styre 
som ungdomsrepresentant. 
5.5 Styret eller den det gir fullmakt, representerer lokallaget utad. 
§ 6 Årsmøtet 
6.1 Årsmøtet i lokallaget holdes hvert år innen 1. mars – i landsmøteår senest to måneder 
før Landsmøtet. Årsmøtet innkalles med minst tre ukers varsel. 
6.2 Alle medlemmer av lokallaget som har fulle rettigheter, er stemmeberettigede og 
valgbare på årsmøtet. 
6.3 Alle valg og saker avgjøres ved vanlig flertall. 



6.4 Årsmøtet kan bare behandle de saker som står på sakslista. Saker til årsmøtet må 
være innsendt innen tre uker før årsmøtet. 
6.5 Saksliste for Årsmøtet: A. Konstituering 
-‐ godkjenning av innkalling 
-‐ valg av møteleder 
-‐ valg av referent 
-‐ valg av 2 personer til å signere protokollen 
B. Godkjenning av saksliste 
C. Årsmelding 
D. Revidert regnskap 
E. Budsjett og handlingsplan for perioden 
F. Innkomne saker 
G. Valg 
-‐ Styrets medlemmer 
-‐ Leder velges særskilt 
-‐ Valgkomité 
-‐ Revisor 
-‐ Delegater til landsmøte (i landsmøteår) med vararepresentant 
-‐ Delegater til fylkesårsmøtet med vararepresentant. 
6.6 Alle valg på personer skal foregå skriftlig med mindre det bare foreligger ett forslag. 
6.7 Revisor må være uavhengig av styret for øvrig. Leder og kasserer skal ikke være i nær 
familie, reglene i 
§ 6 i Forvaltningsloven gjøres gjeldende for lokallaget. 
6.8 Ekstraordinært årsmøte. 
6.8.1 Styret i lokallaget kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, 
eller når minst 1/3 av medlemmene i lokallaget krever det. 
6.8.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med endelig 
saksliste for årsmøtet. 
6.8.3 Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som står på sakslista. 
§ 7 Styret 
7.1 Lokallaget ledes av et styre med inntil syv medlemmer og minst en vararepresentant. 
For å være valgbar til styret, må man være medlem i Dysleksi Norge. 
I unntakstilfeller kan landsstyret gi dispensasjon fra kravet til antall styremedlemmer, 
dersom hensynet til aktivitet tilsier det. 
7.2 Medlemmer til styret velges for to år av gangen, men slik at halve styret velges hvert 
annet år. Leder velges for ett år. 
Vararepresentanter og representanten for Dysleksi Ungdom velges for ett år. 
7.3 Minst 2/3 av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha, eller være nærmeste 
pårørende til en med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker. 
7.4 Styret konstituerer seg selv med følgende funksjoner: nestleder, sekretær, kasserer, ett 
eller tre styremedlemmer, slik at styret består av fem til sju medlemmer totalt. Der det er 
mulig med en ungdomsrepresentant, blir denne å regne som ett av styremedlemmene. 
7.5 Tillitsvalgte og likemenn må fremskaffe politiattest for frivillige organisasjoner. 
7.6 Styret er vedtaksføre når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved 
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
7.7 Styret skal: 
7.7.1 Ha ansvar for virksomheten i lokallaget innenfor de rammer som vedtekter og 
årsmøte setter. 
7.7.2 Gjennomføre årsmøtets vedtak og arbeide med saker på eget initiativ. 
7.7.3 Nedsette lokale utvalg / arbeidsgrupper etter behov.. 



7.7.4 Oppnevne likemenn. 
7.7.5 Føre møteprotokoll og holde medlemmene orientert om det arbeidet som drives. 
7.7.6 Utarbeide og legge frem årsmelding, revidert regnskap, handlingsplan og budsjett for 
årsmøtet. 
7.7.7 Innkalle til og forberede årsmøte i lokallaget. 
7.7.8 Bistå i fylkeslagets arbeid 
7.7.9 Sende forslag på aktuelle kandidater til Landsstyret, i prioritert rekkefølge. Forslaget 
sendes til leder for Landsmøtets valgkomite senest to måneder før Landsmøtet. 
7.8 Styret innkalles av leder eller når minst to styremedlemmer krever det. 
§ 8 Landsstyrets styringsmuligheter 
8.1 Landsstyret kan sette et lokallag under administrasjon for inntil ett år. 
8.2 Landsstyret kan også be om at det innkalles til ekstraordinært årsmøte i lokallaget. 
§ 9 Oppløsning 
9.1 Dersom det ikke har vært holdt styremøte i løpet av to år, betraktes lokallaget som 
oppløst. 
9.2 Lokallagets arkiv tas hånd om av Dysleksi Norge og lagets midler tilfaller Dysleksi 
Norge. 
9.3 Dersom lokallaget starter opp igjen før 2 år har gått, tilbakeføres midlene til det 
nystartede laget. 
§ 10 Vedtektsendringer 
10.1 Forslag til endringer i sentralt gitte vedtekter skal være fremsatt som sak for 
Landsmøtet. Forslag skal sendes Landsstyret senest to måneder før Landsmøtet. 
10.2 Endringer i sentralt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på Landsmøtet. 
10.3 Lokallaget kan ha egne vedteker, så fremt disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norges 
vedtekter. 
10.4 Forslag til endringer i lokalt gitte vedtekter skal fremmes som egen sak på årsmøtet. 
10.5 Endringer i lokalt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. 
	  


