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Vedtekter

1. Navn. Foreningens navn er Norsk permakulturforening.

2. Formål. Foreningens formål er å arbeide for permakulturens
utbredelse og utvikle den for norske forhold, blant annet gjennom 
informasjons- og kursvirksomhet og kontaktformidling.

3. Medlemskap. Enhver som støtter formålsparagrafen kan bli 
medlem. Innmelding skjer til styret. 

4. Kontingent. Kontingent bestemmes av årsmøtet. Kontingent
innkreves årlig.

5. Årsmøtet.
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes innen 1.juli hvert 
år. Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett og de som har vært 
medlemmer i minst seks måneder har stemmerett. Foreningens styre 
bekjentgjør årsmøtet minst seks uker på forhånd. Alle forslag må være 
kommet inn minst fire uker før. Vedtektsendringer, valg og andre saker 
avgjøres ved alminnelig flertall, endringer i formålsparagrafen avgjøres 
med ¾-dels flertall. Hvis minst fire medlemmer krever det skal det holdes 
skriftlig valg.

1. Valg av møteleder
2. Valg av møtereferent
3. Styrets forslag til årsmelding
4. Styrets forslag til revidert regnskap
5. Innkomne forslag med styrets innstilling, inkl. kontingent
6. Styrets forslag til virksomhetsplan
7. Styrets forslag til budsjett
8. Valg
a) Styre: leder, nestleder, medlemssekretær og kasserer ved 

separat valg
b) Valgkomité
c) Revisor



6. Styret. Styret ivaretar foreningens oppgaver. Styret skal 
bestå av fem faste medlemmer og et ubegrenset antall nummererte varaer
med møte-, tale- og forslagsrett. Styremedlemmene velges for ett år av 
gangen. 
Det skal være minst tre styremøter i løpet av året.

7. Ansvar. Bare årsmøtet og styret kan gi informasjon offentlig 
på foreningens vegne. Styret har redaksjonelt ansvar for publikasjoner 
utgitt i foreningens navn.

8. Lokallag. Lokallagene skal ha samme formålsparagraf som 
Norsk permakulturforening men kan også ha tilleggspunkter. Norsk 
permakulturforenings styre skal godkjenne lokallagenes vedtekter. Norsk 
permakulturforenings vedtekter gjelder der lokallagenes vedtekter ikke sier
noe. Lokallagene skal ha eget organisasjonsnummer. Man må være 
medlem av Norsk permakulturforening for å være medlem i lokallag. 
Kontingent betales nasjonalt. Lokallag kan søke økonomisk støtte fra den 
nasjonale foreningen. Man kan melde seg inn i de lokallag man ønsker. 

9. Oppløsning. Oppløsning av Norsk permakulturforening kan 
bare skje på årsmøtet med minst ¾-deler av de avgitte stemmer. Før 
oppløsning bestemmer årsmøtet hvilket permakulturprosjekt foreningens 
eventuelle overskudd skal tilfalle.

Vedtatt 08. desember 1988
Forandret på årsmøtet 09.august 2008
Forandret på årsmøtet 27.juni 2015


