
 

 
 
 
 

 
 
Vedtekter for Trafikkforum 
(Endret 20.03.2021) 
 
§ 1 Formål 
 
Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. Trafikkforum 
har som formål å 
- ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, 

opplysningsarbeid og bistand til skolene 
- være premissleverandør for utviklingen av bransjens rammevilkår gjennom påvirkning 

av myndigheter og opinion 
- tilby medlemmene rabattert undervisningsmateriell og relevant rekvisita gjennom 

organisasjonens servicesenter 
 
 
§ 2 Medlemskap 
 
2.1 Alle trafikkskoler som er godkjent iht trafikkopplæringsforskriften kan opptas som 
medlemmer av Trafikkforum. Medlemskapet er knyttet til den enkelte trafikkskole og 
omfatter alle skolens trafikklærere. 
Medlemskapet løper for ett kalenderår ad gangen, og må sies opp med minst tre måneders 
forutgående skriftlig varsel. 
 
2.2 Personer som har godkjenning som trafikklærer iht trafikkopplæringsforskriften kan 
søke om personlig medlemskap i Trafikkforum. 
 
2.3 Studenter ved godkjent institusjon for trafikklærerutdanning kan søke om 
studentmedlemskap i Trafikkforum 
 
 
§ 3 Kontingent 
 
Til drift av organisasjonen betaler medlemmene en årlig kontingent. Kontingenten fastsettes 
av Trafikkforums landsmøte. Medlemskontingenten betales forskuddsvis for ett kalenderår 
ad gangen. 
Innbetalt kontingent refunderes ikke. 
 
 
§ 4 Eksklusjon 
 
Medlemmer som har utestående kontingent for mer enn et år, som opptrer i strid med 
gjeldende vedtekter eller som bryter med god etikk for trafikklærere eller med bransjens 
retningslinjer for øvrig kan ekskluderes av styret i Trafikkforum. 
Ekskludert medlem kan anke avgjørelsen inn for Trafikkforums landsmøte. Landsmøtets 
vedtak fattes med alminnelig flertall og kan ikke appelleres. 



 

§ 5 Landsmøte 
 
5.1 Ordinært landsmøte holdes én gang i året innen utgangen av juni måned.  
Landsmøtet er Trafikkforums høyeste myndighet. Landsmøtets vedtak kan ikke appelleres. 
 
 
5.2  Landsmøtet består av representanter for medlemsskolene etter følgende mønster: 
- skoler med 1 eller 2 trafikklærere, 1 representant 
- skoler med 3 eller flere trafikklærere, 2 representanter 
 
Som grunnlag for beregning av antall representanter gjelder det antall trafikklærere det er 
betalt kontingent for året før landsmøtet.  
Hver representant har 1 stemme. 
 
Trafikkforums styremedlemmer deltar på landsmøtet med fulle rettigheter, unntatt under 
behandlingen av styrets beretning og årsregnskap, hvor styremedlemmene ikke har 
stemmerett. Styremedlemmer fra skoler som er medlem av Trafikkforum inngår i den 
ordinære representasjonen fra den aktuelle skolen. 
Styret kan invitere gjester og observatører til landsmøtet. Landsmøtet kan vedta tale- og 
forslagsrett for gjester og observatører. 
 
5.3 Melding om ordinært landsmøte skjer ved bekjentgjøring på Trafikkforums hjemmeside 
eller ved rundskriv til alle medlemsskoler minst tre måneder før landsmøtet tar til. 
Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være styret i hende senest to måneder før 
landsmøtet holdes. Innkalling til ordinært landsmøte skjer senest 1 måned  
før landsmøtet holdes, på den måte som styret finner hensiktsmessig for å nå alle 
medlemmer. Innkallingen skal inneholde saksliste med omtale av de aktuelle saker.  
Aktuelle saksdokumenter så som styrets beretning, regnskap, innkomne forslag m.v. sendes 
påmeldte delegater og eventuelt andre medlemmer som måtte be om det senest 14 dager før 
møtet. 
 
5.4 På ordinært landsmøte behandles: 
1. Konstituering 
2. Beretning og regnskap for siste kalenderår 
3. Budsjett for kommende år, herunder honorar til styremedlemmer og eventuelt andre 

tillitsverv 
4. Innkomne forslag 
5. Valg av 

a) styreleder 
b) styremedlemmer 
c) varamedlemmer til styret 
d) revisor 
e) valgkomite på tre medlemmer 

 
5.5 Landsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall dersom ikke annet fremgår av 
vedtektene. 
Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. 
Valg i henhold til § 5.4, nr. 5 avgjøres ved absolutt flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas 
loddtrekning. 



 

 
5.6 Medlem kan la seg representere med fullmektig. Det er kun medlemmer som 
kan være fullmektig. En fullmektig kan representere kun 2 medlemmer i tillegg til eget 
medlemskap. 
 
§ 6 Ekstraordinært landsmøte 
 
Ekstraordinært landsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller dersom minst  
60% av medlemmene skriftlig krever det.  
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel til alle medlemmer. 
Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som fremgår av innkallingen og som 
var årsak til denne. 
 
§ 7 Styre 
 
7.1 Trafikkforums styre består av 3 - 7 medlemmer valgt av landsmøtet. Minst halvparten av 
styremedlemmene skal være medlemmer av TF. Til styret velges 1. og 2. varamedlem. 
Styrets leder velges for ett år ad gangen. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmene 
velges for 2 år ad gangen, slik at halvparten av styremedlemmene samt 1 varamedlem 
vekselvis trer ut annet hvert år. 
Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. 
 
7.2 Styret er Trafikkforums høyeste myndighet mellom landsmøtene.  Styret er ansvarlig for 
organisasjonens løpende drift i samsvar med disse vedtekter og innenfor rammer fastsatt av 
landsmøtet. Det skal føres protokoll fra styremøtene.  
 
7.3 Styret innkalles av styreleder eller daglig leder eller når minst 3 styremedlemmer krever 
det. For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 stemmeberettigede 
styremedlemmer eller varamedlemmer være til stede og stemme for vedtaket. 
Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme 
utslagsgivende. 
Styret kan, gjennom instruks eller i enkelttilfeller, treffe bestemmelser om fullmakter og 
signatur. 
Vedtak som treffes utenom styremøtene skal refereres og stadfestes på første etterfølgende 
styremøte.  
 
7.4 Varamedlemmer innkalles til styremøtene ved forfall blant ordinære styremedlemmer. 
Varamedlemmene innkalles etter nummerrekkefølge. 
Varamedlemmene erstatter styremedlemmer som trer ut av styret i funksjonstiden. Dersom 
styreleder trer ut i perioden velger styret i sin midte ny styreleder som fungerer fram til neste 
ordinære landsmøte. 
 
7.5 Styret kan oppnevne arbeidsgrupper og komitéer og gi fullmakt til disse eller til 
enkeltpersoner om å opptre på vegne av TF i konkrete saker. Økonomisk godtgjørelse i 
forbindelse med slike oppdrag gis etter retningslinjer fastsatt av landsmøtet. 
 
7.6 Styret fastsetter tid og sted for landsmøtet, forbereder landsmøtet, gir beretning om sin 
virksomhet og avlegger regnskap. TFs regnskaper skal føres i samsvar med prinsippene i 
regnskapsloven. 



 

Styret legger fram forslag til rammebudsjett for følgende år. 
 
§ 8 Valgkomite 
 
Til å forberede valgene på landsmøtet velger landsmøtet en valgkomite på 3 medlemmer. 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen skal komme med gjennomtenkte forslag 
på kandidater til de verv som skal besettes i henhold til vedtektenes § 5.4 pkt. 5 
Valgkomiteen presenterer sin innstilling på landsmøtet. 
Valgkomiteen skal bestrebe seg for å ha en innstilling av kandidater som gjenspeiler 
mangfoldet blant medlemsmassen i Trafikkforum. 
Styret i Trafikkforum bør ha et mangfold når det gjelder faglig bakgrunn, geografisk 
tilhørighet og bransjeerfaring for å ivareta medlemmene i Trafikkforum etter beste evne. 
 
 
§ 9 Æresmedlemmer 
 
Landsmøtet kan, etter innstilling fra styret, oppnevne æresmedlemmer i Trafikkforum.  
Som æresmedlemmer kan oppnevnes personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom sin 
innsats for trafikksikkerhetsarbeidet, for trafikkskolebransjen og bransjens rammevilkår, 
eller for Trafikkforum som organisasjon. Styrets innstilling og landsmøtets vedtak skal være 
enstemmig.    
Æresmedlemmer inviteres til å delta på Trafikkforums landsmøter. 
 
§ 10 Lokale ledd 
 
Medlemmer av Trafikkforum kan danne lokale avdelinger innenfor sitt distrikt. De lokale 
avdelingene skal drives i henhold til retningslinjer fastsatt av Trafikkforums landsmøte.  
 
§ 11 Vedtektsendringer 
 
Disse vedtektene kan bare endres av landsmøtet med 2/3 flertall av de fremmøtte 
stemmeberettigede. 
 
§ 12 Tilslutning til andre organisasjoner - sammenslutning 
 
12.1 Forslag om sammenslutning av Trafikkforum med en eller flere andre organisasjoner 
kan legges frem for ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Det endelige vedtaket blir 
truffet av landsmøtet, - ordinært eller ekstraordinært, - med ¾ flertall av de fremmøtte 
stemmeberettigede.  
Forslag om disponering av Trafikkforums midler behandles av det samme landsmøtet som 
behandler sammenslutningsforslaget. Det endelige vedtaket om disponering av 
Trafikkforums midler blir truffet av landsmøtet med alminnelig flertall. 
 
12.2 Forslag om tilslutning til andre (nasjonale eller internasjonale) organisasjoner skal 
legges frem for ordinært landsmøte. Det endelige vedtaket blir truffet av landsmøtet med 2/3 
flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. 
 
§ 13 Oppløsing 
 



 

Oppløsning av Trafikkforum kan bare skje gjennom vedtak på to påfølgende ordinære 
landsmøter. Endelig vedtak treffes med ¾ flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på 
begge landsmøter. 
Dersom Trafikkforum blir oppløst skal landsmøtet som treffer det endelige 
oppløsningsvedtaket også behandle forslag om disponering av Trafikkforums midler. Det 
endelige vedtaket blir truffet av landsmøtet med alminnelig flertall. 
 
 
 
  



 

Vedlegg til vedtektene 
 
Retningslinjer for lokale ledd 
 
1. 
Trafikkforum  ………………………………… (stedsnavn) er en lokal avdeling av 
Trafikkforum. Avdelingen er stiftet ………………………... og har til formål å fremme 
kontakten mellom medlemmene i Trafikkforum lokalt, verve nye medlemmer til 
Trafikkforum, være pådriver overfor lokale myndigheter og tilrettelegge lokale aktiviteter. 
  
2. 
Medlemmer av Trafikkforum ……………………………... kan være alle trafikkskoler i 
……………………………………… (det aktuelle geografiske området) som er medlem av 
Trafikkforum. Medlemskap i den lokale avdelingen er frivillig. 
 
3. 
Den lokale avdelingen velger selv sin organisasjonsform. Det skal som minimum oppnevnes 
en ansvarlig kontaktperson som har ansvaret for kontakten mot Trafikkforum sentralt og i 
forhold til omverdenen. 
 
4. 
Den lokale avdelingen mottar ikke økonomisk tilskudd fra Trafikkforum, men kan vedta å 
innkreve en lokal kontingent til dekning av driften av avdelingen. 
Dersom det innkreves lokal kontingent skal det føres regnskap over avdelingens drift, som 
sendes Trafikkforum sentralt for godkjenning. 
Styret i Trafikkforum kan anmode den lokale avdelingen om å gjennomføre spesielle 
aktiviteter. I slike tilfeller kan avdelingen søke styret om å få dekket de økonomiske 
kostnadene forbundet med disse aktivitetene. 
 
5. 
Eventuelle tvister som ikke blir løst lokalt legges fram for styret i Trafikkforum til 
avgjørelse. Styrets vedtak kan påklages til landsmøtet. Landsmøtets vedtak er endelig. 
 


