
 

 

 

 

Retningslinjer for forholdet mellom NDS Styret og administrasjon av Facebook-

gruppene. 

 

Facebookgruppene er jf. §1B i foreningens vedtekter under oppsyn av administratorer (heretter 

omtalt som A-gruppen eller admins) tilknyttet foreningen og er autonomisk i form av at oppgaven er 

delegert fra styret i foreningen.  

Admins er tillitspersoner som handler på vegne av foreningen jf. §16. Iht. §5 er det kun 

betalende medlemmer i Norsk Dampselskap som er valgbare til tillitsverv i foreningen. Dette 

viser full forpliktelse til foreningen og inngir tillit. De forplikter seg til å ha kunnskap om 

foreningens vedtekter og ivareta sin oppgave i tråd med foreningens virke. A-gruppen mottar 

ikke honorar, velger og opplærer selv nye administratorer. 

 

Admins har utviklet retningslinjer for Facebookgruppene (heretter omtalt som FB-gruppene) i 

tråd med ovennevnte prinsipper. 

Håndtering av brudd på disse retningslinjene er ikke en styresak. Et styremedlem skal ikke 

aktivt gå inn og administrere aktivitet i FB-gruppene. 

Unntak kan gjøres etter egen avtale mellom sittende styre og A-gruppe, men styremedlemmet 

skal ikke ved slike oppgaver kompromittere sine oppgaver for styret.  

A-gruppen har delegert rett til å ta egne avgjørelser men styret kan etter flertallsavgjørelse i 

styret legge føringer for driften av FB-gruppene ved avgjørelser som berører foreningens 

virke og integritet. 

 

Hvis A-gruppen jobber mot foreningens hensikt eller vekst, for eksempel ved å motarbeide 

verving av nye medlemmer eller oppfordre til brudd på lovverket og ikke retter seg etter og 

ikke etterfølger en oppfordring etter flertallsavgjørelse fra styret i saker som kan skade 

foreningen, kan mistillitsforslag rettes mot enkeltindivider eller hele gruppen. 

 

Ved mistillitsforslag mot ett enkeltindivid vil A-gruppen selv få ansvar for å iverksette tiltak. 

Mistillitsforslag mot hele gruppen vil medføre behov for innkalling til ekstraordinært årsmøte 

der dette avgjøres i plenum med flertallsavgjørelse. 

En avgjørelse om mistillitsforslag mot hele A-gruppen kan kun rettes av styret. Dette kan 

rettes på vegne av medlemmene. Et styremedlem med dobbeltrolle vil kunne anses inhabil i 

en slik avstemning. Å kreve ekstraordinært årsmøte for å bytte ut admingruppen, krever 

enstemmig vedtak fra styret og innhenting av erstattere i forkant. 

 

Samarbeidet Styret og admins. 
 



For å sikre et felles standpunkt er det utviklet en samarbeidsgruppe som består av styret og 

utvalgte fra A-gruppen. 

Minimum 2 admins og 2 styrerepresentanter skal være med i denne gruppen, om ønskelig kan 

flere personer delta. 

Admins og styret velger selv sine representanter i samarbeidsgruppen. Ingen verv har plikt til 

å delta, bare minimumskravet er oppfylt. Fratredd styreverv innen nåværende periode skal 

ikke ta del i dette samarbeidet innenfor gjenværende styreperiode. 

Samarbeidet vil bestå av diskusjon av enkeltsaker samt utvikling og promotering av NDS 

inkludert verving av nye medlemmer. 

 

Retningslinjer kan endres etter flertallsavgjørelse i samarbeidsgruppen. Endringer trenger ikke 

å stemmes over i årsmøtesammenheng med mindre endring medfører behov for 

vedtektsendring. Hvis antallet representanter fra admins og styret er likt gis styreleder 

dobbeltstemme. Hvis antallet representanter fra admins overstiger antallet styremedlemmer og 

ved stor uenighet som påvirker styrets virke gis en flertallsavgjørelse i styret vetorett. 

 


