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27. MARS 2019  
Sak 11 b), Forslag til vedtektsendringer fra Vera Pahle 
 
Medlem i Grafill og tidligere styremedlem i Grafill, Vera Pahle (Grafisk designer, Vera Pahle Design; 
Universitetslektor, Institutt for design, AHO) fremmet 30.1.2019 forslag om å åpne for at bransjefolk med 
strategisk eller økonomisk bakgrunn kunne velges til Grafills hovedstyre, selv om de ikke nødvendigvis er 
medlemmer i Grafill. Pahles begrunnelse er at dette vil styrke styrets uavhengighet, sikre viktig formell 
kompetanse og virke samlende for de ulike fagområder. 
 
Forslaget er fremmet innen fristen. 
 
Vedtektene slik de lyder i dag stiller ikke noe eksplisitt, generelt krav om medlemskap i Grafill for å være valgbar 
til organisasjonens organer. 
 
Noe slikt krav fremgår heller ikke direkte av vedtektsbestemmelsen som gjelder hovedstyret, punkt 13.1.  Den 
gjengis i sin helhet her: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et krav om medlemskap kan imidlertid innfortolkes, både ut fra hva som har vært praksis i organisasjonen, samt 
hva som fremgår av alminnelige foreningsrettslige prinsipper. En slik ordning er også det vanlige: «Som alminnelig 
regel må styremedlemmene velges blant foreningsmedlemmene. En annen ordning kan vedtektsfestes eller følge av praksis.» 
(Woxholt, Foreningsrett, 3. utg. 2008, s. 321) 
 
Det er imidlertid en «temmelig ubegrenset adgang til å vedtektsfeste at utenforstående kan velges som styremedlemmer. 
Det er således vanlig at en styrerepresentant skal velges blant medlemmene i en annen forening eller f eks være representant 
for det offentlige.» (Woxholt, Foreningsrett, 3. utg. 2008, s. 130) 
 
Grafills styre og administrasjon mener at dersom bransjefolk med strategisk eller økonomisk bakgrunn, som ikke 
nødvendigvis er medlemmer av Grafill, skal kunne velges til hovedstyret, så må en slik ordning vedtektsfestes for å 
ivareta hensyn til klarhet og forutsigbarhet. 
 
Etter møte med Grafills administrasjon, samt tilbakemeldinger fra Grafills styre, har Pahle formulert sitt forslag 
som et vedtektsendringsforslag.  
 
Pahle fremmer tre alternative forslag til endringer av vedtektene pkt. 13.1, i prioritert rekkefølge: 
(Ny tekst fet og understreket, slettet tekst kursivert og overstreket). 
 
Alternativ 1: (Endrede vilkår for hovedstyrets leder) 

13.1 Organisasjonens hovedstyre består av en leder og seks faste medlemmer. Det velges to 
vararepresentanter til hovedstyret. Første vara har møteplikt, andre vara har møterett. Ved hovedstyrets 
sammensetning bør det etterstrebes bredest mulig representativitet i forhold til de ulike fagområder 
organisasjonen representerer, medlemmenes bosted og kjønn samt kontinuitet og erfaring fra 
organisasjonens virksomhetsområder. I tillegg til hovedstyrets faste medlemmer og vararepresentanter, 
skal det etterstrebes å ha med to studentrepresentanter som observatører.  
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«Organisasjonens hovedstyre består av en leder og seks faste medlemmer. Styrets leder skal ha særskilt erfaring 
med styrearbeid eller ledelse, og ha kjennskap til visuell kommunikasjon. Det stilles ikke krav om medlemskap i 
Grafill for styrets leder. Det velges to vararepresentanter til hovedstyret. [...]» 
 
Alternativ 2: (Endrede vilkår for ett av styrets medlemmer) 
«Organisasjonens hovedstyre består av en leder og seks faste medlemmer. Blant disse skal én ha særskilt erfaring 
med styrearbeid eller ledelse, og ha kjennskap til visuell kommunikasjon. Det stilles ikke krav om medlemskap i 
Grafill for dette hovedstyremedlem. Det velges to vararepresentanter til hovedstyret. [...]» 
 
Alternativ 3: (Endrede vilkår for ett av styrets medlemmer, dog ikke leder) 
«Organisasjonens hovedstyre består av en leder og seks faste medlemmer. Ett av de seks faste medlemmer skal ha 
særskilt erfaring med styrearbeid eller ledelse, og ha kjennskap til visuell kommunikasjon. Det stilles ikke krav om 
medlemskap i Grafill for dette hovedstyremedlem. Det velges to vararepresentanter til hovedstyret. [...]» 


