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Saksnummer: 5.1 

Sak: Delegatordning i Mental Helse Oppland  

Forslag til 
vedtak: 

Det innføres delegatordning med 3 delegater fra hvert lokallag til 
årsmøtet i Mental Helse Oppland. Ordningen trer i kraft fra og med 
årsmøtet 2020. 
 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Fylkeslagets økonomi har endret seg sterkt de seinere årene, og fylkesstyret har derfor 
sett på hvordan vi kan bidra til at vi får mest mulig demokratiske ordninger for våre 
medlemmer. Erfaringsmessig har ikke alle lokallag vært representert på våre årsmøter, 
mens andre lokallag har hatt muligheten til å være godt representert.  
 
Mental Helse Oppland ønsker å sikre til at alle av våre lokallag skal få bidra med samme 
rettigheter inn på vårt årsmøte. I henhold til vedtektene har årsmøte mulighet for å 
vedta delegatordning på årsmøtet.  
 
§ 20.2 
For å kunne delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett, samt 
kunne være valgbar, må man ha gyldig medlemskap og være medlem av fylkeslaget. 
Fylkeslagene kan gjennomføre årsmøtet ved bruk av delegater fra lokallagene. Øvrige 
medlemmer har da tale- og forslagsrett. Fylkeslaget kan innføre delegatordning ved 
først å ha vedtatt denne ordningen på foregående årsmøte. 
 
Fylkesstyret ønsker derfor at Mental Helse Oppland skal innføre en delegatordning, og 
vil foreslå at alle lokallag skal være representert med 3 delegater fra hvert lokallag. Etter 
vedtektene skal delegater til fylkeslagets årsmøte velges på lokallagets årsmøte. I 
vedtekter for lokallagene våre sier § 26.7 følgene om valg: 
 
26.7 
Valg av leder, kasserer og minimum ett styremedlem. Det er videre fritt opp til 
lokallagene å velge flere representanter til andre verv i lokallagsstyret. Styret velges 
normalt for 2 år, slik at omtrent halvparten av styret velges hvert år. Valg av delegater 
med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til årsmøte i fylkeslaget dersom 
fylkeslaget har valgt å avvikle årsmøte ved bruk av delegater, jfr § 20.2. 
 
Det er knyttet usikkerhet til om vi kan fortsette som eget fylkeslag etter at Hedmark og 
Oppland sammenslås til et fylke. Og ved en eventuell og framtidig sammenslåing med 
Mental Helse Hedmark, kan vi informere om at Mental Helse Hedmark har hatt delegat-
ordning gjennom flere år.  


