Forslag til vedtektsendringer
Generalforsamling 2022
Dette dokumentet er en oversikt på vedtekter som er ønsket behandlet på
Generalforsamling 2022. Grunnet begrenset med tid kan noen av forslagene utgå.
Disse forslagene til vedtektsendringer vil bli stående til neste generalforsamling.
Til slutt i dokumentet er det lagt inn lovendringsforslag som er av en art som styre kan
håndtere jf. 4-15 i lover for Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien.

Side 1 av 12

Lovendringsforslag nr. 1 fra Håkon
Fjellestad:
Gammel § 4-6:
Generalforsamlingen behandler følgende saker:
1. Presentasjon av møtedirigent og tellekomité
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Forslag til budsjett og handlingsprogram
5. Forslag til lovendringer og andre innkomne forslag …
Bakgrunn for endring:
I starten av generalforsamlingen er det viktig og nødvendig å behandle disse punktene.
Møteinnkallingen bør godkjennes da dette kan avdekke eventuelle feil som må oppklares, eller
utbedres til neste generalforsamling. Det bør godkjennes en forretningsorden da denne sier noe om
møtets gang og struktur, og sikrer en effektiv saksgang med mindre friksjon der alle er innforstått med
noen felles møteregler.

Forslag ny § 4-6 (Rød for fjernes. Grønn for tilføyelse.):
“Generalforsamlingen behandler følgende saker:
1. Presentasjon av møtedirigent og tellekomité Konstituering
1. Valg av møtedirigent og tellekomité
2. Godkjenning av møteinnkalling
3. Godkjenning av forretningsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Forslag til budsjett og handlingsprogram
5. Forslag til lovendringer og andre innkomne forslag …”
Ny § 4-6 ved evt. vedtak (vil bli seende ut):
Generalforsamlingen behandler følgende saker:
1. Konstituering
1. Valg av møtedirigent og tellekomité
2. Godkjenning av møteinnkalling
3. Godkjenning av forretningsorden
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Forslag til budsjett og handlingsprogram
5. Forslag til lovendringer og andre innkomne forslag
Den som skriver lovendringsforslaget skal, så langt det lar seg gjøre, selv presentere
forslaget. Dersom dette ikke lar seg gjære kan det overlates til Kontrollkomitéen eller andre,
etter en grundig overlevering.
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Lovendringsforslag nr. 2 - Odins råd
Dette lovendringsforslag tar hele Odins råd i ett. Derfor følger den ikke malen etter punkt og prikke.
Bakgrunn for endringer
-

Sikre at rådet avholdes før hver graduering. 
Klarere føringer på gjennomføring. For eksempel mottak og distribusjon av innstillinger
Presisere antallsbegrensningda det har vært ulik tolkning av vedlegg 5. Det kan ha ekskludert
gode kandidater tidligere.
Kjønnsnøytrale titler.

Forslag nytt vedlegg 5 (Blå tekst flyttet på, grønn lagt til og rødt er fjernet):
Innledning
Einherje er en av tre ordens-utmerkelser vi har i Sjøkadettforeningen, hvor Æresmedlem er
den høyeste utmerkelse, og Ridder som nest høyeste. I Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien
er en Einherje å anse en som har gjort en meget verdifull innsats, og som fortjener en
utmerkelse fra Valkyrien.

Intensjon
Intensjonen med rådets sammensetting er at det skal herske rettferdighet og demokrati når
utvelgelse av nye Einherjer skjer. Rådet skal aktivt motarbeide kameraderi og korrupsjon i
utvelgelsen. I tillegg skal sammensetningen skape kontinuitet i rådets arbeid, slik at ordenens
ånd bringes videre fra råd til råd.
Kriteriene er skrevet som veiledning til rådet, og ikke en sjekkliste. Ordenen er innstiftet for å
blant annet hedre og motivere kadetter ved skolen. Det er viktig at kriteriene vurderes nøkternt
opp mot kandidatene som meldes inn til rådet. Det burde bør normalt utnevnes 2-3 Einherjer i
året. Maksimalt 5 utnevnelser pr. år ved klare innstillinger. Dette vil ivareta kontinuitet, men
også eksklusivitet.

Sammensetning
Mandat

Odins råd skal inneholde følgende faste medlemmer:
Første ordenskansler som formann leder av rådet
Yngste og eldste fra både 2., 3. og 4. klasse. Hvis de ikke kan stille, så er det nest yngste eller
eldste, osv.
Leder av kontrollkomité.

-

Rådets hovedfunksjon er å motta, behandle og vedta innstillinger til Einherje(r).
Rådet kan kalle inn flere rådsmedlemmer ved behov, eller hvor formannen finner det
nødvendig.
- Formannen Leder av rådet har vetorett i tvilstilfeller.
- Viseformann Nestleder (2. ordenskansler) overtar som leder av rådet ved formannens leders
fravær.
Gjennomføring
-

Leder er ansvarlig for avvikling av rådet.
Rådet gjennomføres senest 3 uker før graduering og senest 3 uker før blot.
Alle mottatte innstillinger skal gjøres tilgjengelig for rådsmedlemmer senest 1 uke før
avvikling av rådsmøtet.

Side 3 av 12

-

Alt arbeid som gjøres i rådet er FORTROLIG, og skal ikke deles med utenforstående.

Kriterier ved innstilling
Ved innstilling til Einherje skal vurderingen ta utgangspunkt i ett eller flere av følgende kriterier:
- Kadetten skal ha nedlagt en meget verdifull innsats for foreningen og dets virke, samt noe som
er til nytte for sine medkadetter på Sjøkrigsskolen.
- Kadetten skal ha gjort en meget verdifull innsats for å bedre kadettenes skolehverdag/hverdag
på det sosiale plan.
- Kadetten skal ha gjort en meget god innsats over lengre tid.
- Kadetten jobber uselvisk for sine medkadetter.
- Kadettens innsats skal kunne stå til eksempel for andre medkadetter
Under slagningen burde bør kriteriene lese opp til forsamlingen, samt hvilke bragder kadetten har
utført.
Sideskift

Ny vedlegg 5 Odins råd ved evt. vedtak:
Innledning
Einherje er en av tre ordens-utmerkelser vi har i Sjøkadettforeningen, hvor Æresmedlem er
den høyeste utmerkelse, og Ridder som nest høyeste. I Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien
er en Einherje å anse en som har gjort en meget verdifull innsats, og som fortjener en
utmerkelse fra Valkyrien.

Intensjon
Intensjonen med rådets sammensetting er at det skal herske rettferdighet og demokrati når
utvelgelse av nye Einherjer skjer. Rådet skal aktivt motarbeide kameraderi og korrupsjon i
utvelgelsen. I tillegg skal sammensetningen skape kontinuitet i rådets arbeid, slik at ordenens
ånd bringes videre fra råd til råd.
Kriteriene er skrevet som veiledning til rådet, og ikke en sjekkliste. Ordenen er innstiftet for å
blant annet hedre og motivere kadetter ved skolen. Det er viktig at kriteriene vurderes nøkternt
opp mot kandidatene som meldes inn til rådet. Det bør normalt utnevnes 2-3 Einherjer i året.
Maksimalt 5 utnevnelser pr. år ved klare innstillinger. Dette vil ivareta kontinuitet, men også
eksklusivitet.

Sammensetning
-

Odins råd skal inneholde følgende faste medlemmer:
Første ordenskansler som leder av rådet
Yngste og eldste fra både 2., 3. og 4. klasse. Hvis de ikke kan stille, så er det nest yngste eller
eldste, osv.
Leder av kontrollkomité.

Mandat
-

Rådets hovedfunksjon er å motta, behandle og vedta innstillinger til Einherje(r).
Rådet kan kalle inn flere rådsmedlemmer ved behov, eller hvor formannen finner det
nødvendig.
Leder av rådet har vetorett i tvilstilfeller.
Nestleder (2. ordenskansler) overtar som leder av rådet ved leders fravær.

Gjennomføring
-

Leder er ansvarlig for avvikling av rådet.
Rådet gjennomføres senest 3 uker før graduering og senest 3 uker før blot.
Alle mottatte innstillinger skal gjøres tilgjengelig for rådsmedlemmer senest 1 uke før
avvikling av rådsmøtet.
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-

Alt arbeid som gjøres i rådet er FORTROLIG, og skal ikke deles med utenforstående.

Kriterier ved innstilling
Ved innstilling til Einherje skal vurderingen ta utgangspunkt i ett eller flere av følgende kriterier:
- Kadetten skal ha nedlagt en meget verdifull innsats for foreningen og dets virke, samt noe som
er til nytte for sine medkadetter på Sjøkrigsskolen.
- Kadetten skal ha gjort en meget verdifull innsats for å bedre kadettenes skolehverdag/hverdag
på det sosiale plan.
- Kadetten skal ha gjort en meget god innsats over lengre tid.
- Kadetten jobber uselvisk for sine medkadetter.
- Kadettens innsats skal kunne stå til eksempel for andre medkadetter
Under slagningen bør kriteriene lese opp til forsamlingen, samt hvilke bragder kadetten har utført.
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Lovendringsforslag nr. 3 fra GOP:
Gammel § 12-1:
Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort bunn. Ringen
representerer en fullverdig krigsskoleutdannelse ved sjøkrigsskolen og kadettenes felleskap
gjennom Valkyrien. Ringen kan kjøpes og bæres av offiserer som i sin helhet har fullført og
bestått alle elementer i bransjeutdannelsen ved Sjøkrigsskolen. Videre, kreves det at man har
vært medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved sjøkrigsskolen.
Bakgrunn for endring:
GOP ønsker at kadetter med ettårig krigsskole også skal få tilgang på Valkyriens gullring.
Ulike argument fra GOP:
- Felleskap er en av Valkyriens verdier. Det å få ringen handler om å få et symbol på det
felles samholdet en har opplevd ved skolen i løpet av året. Å ekskludere en mindre
gruppe viser ikke fellesskap og bryter med Valkyriens kjerneverdier.
- Ny utdanningsordning er kommet og Valkyriens vedtekter rundt Valkyrieringen burde
ses i lys av dagens situasjon. Det kan virke som at antallet GOP-elever øker (i tråd
1

-

med Svendsen-utvalgets anbefaling ). Forsvarsministeren argumenterer for at vi
trenger sivil-kompetanse i Forsvaret og sivil utdanning pluss et år krigsskole er i dag
kvalifiserende til en fullverdig offisersutdanning. Et økt antall GOP-plasser og
godkjent utdanning burde argumentere for å gjøre en endring.
Valkyrieringen har gjennom sin eksistens blitt symbolet på en Sjøoffiser i det norske
samfunn. At det kan bidra til et “klasseskille” i offiserskorpset.
Det er offisersutdanningen og ikke bransjeutdanningen som er betydningsfull opp mot
Valkyriens vedtekter og tildeling av Valkyriens ring.

Forslag ny § 12-1 (Grønn tekst er lagt til, rødt fjernes):
Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort bunn. Ringen
representerer en fullverdig krigsskoleoffisersutdannelse ved Ssjøkrigsskolen og kadettenes
felleskap gjennom Valkyrien. Ringen kan kjøpes og bæres av offiserer som i sin helhet har
fullført og bestått alle elementer i bransjeutdannelsen utdanning ved Sjøkrigsskolen. Videre,
kreves det at man har vært medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved
Ssjøkrigsskolen.

Ny § 12-1 ved evt. vedtak (vil bli seende ut):
Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort bunn. Ringen
representerer en fullverdig offisersutdannelse ved Sjøkrigsskolen og kadettenes felleskap
gjennom Valkyrien. Ringen kan kjøpes og bæres av offiserer som i sin helhet har fullført og
bestått utdanning ved Sjøkrigsskolen. Videre, kreves det at man har vært medlem av Valkyrien
under hele undervisningstiden ved Sjøkrigsskolen.

Side 6 av 12

Kommentar fra Kontrollkomité
Lovendringsforslag om Valkyrieringen har lenge vært et emosjonelt og omdiskutert tema. Det
har vært utprøvd lignende ringer i sølv som erstatning. Dette ble trukket tilbake da løsningen
ikke var fullgod. I dag er løsningen at GOP får mulighet til å kjøpe en crest som erstatning.
Det finnes tilsynelatende ingen fullgod løsning per dags dato.
Lovendringsforslaget som er fremmet av GOP åpner opp for at andres som har gått
tilsvarende utdanninger kan kjøpe ringen gitt at de var medlem av Sjøkadettforeningen av
1898 under utdanningsperioden. Potensielt er det snakk om 1000 personer i løpet av årenes
gang.
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Lovendringsforslag nr. 4 fra Håkon
Fjellestad:
Gammel § 4-10:
Valkyriens generalforsamling godkjenner foreningens budsjett og avsetning av eventuelt
overskudd. Styret er foreningens budsjettkomité, og legger frem budsjettforslag som ligger i
bordet ved voteringen. Endringsforslag kan meldes inn til ordstyrer før generalforsamlingens
start. Endringsforslag må dekkes inn av en annen budsjettpost. Dersom det er flere forslag
vedrørende samme post, stilles disse opp mot hverandre for votering. Dersom ingen
endringsforslag oppnår flertall, blir styrets forslag stående.
Bakgrunn for endring:
Endringsforslaget vil sikre at det alternativet med størst oppslutning blir vedtatt ved
alminnelig flertall. Slik som det er i dag, kan styret sitt budsjettforslag bli vedtatt til tross for
at endringsforslag får flere stemmer. Dette er udemokratisk og bør endres. Styret bør ikke ha
mer makt enn den øvrige kadettmasse under generalforsamlingen.
Forslag ny § 4-10 (Grønn for tilføyelse, Rød fjernes):
Valkyriens generalforsamling godkjenner foreningens budsjett og avsetning av eventuelt
overskudd. Styret er foreningens budsjettkomité, og legger frem budsjettforslag som ligger i
bordet ved voteringen. Endringsforslag kan meldes inn til ordstyrer før generalforsamlingens
start. Endringsforslag må dekkes inn av en annen budsjettpost. Dersom det er flere forslag
vedrørende samme post, stilles disse opp mot hverandre for votering. Dersom ingen
endringsforslag oppnår flertall, blir styrets forslag stående velges det på nytt mellom de to
forslagene med flest stemmer.

Ny § 4-10 ved evt. vedtak (vil bli seende ut):
Valkyriens generalforsamling godkjenner foreningens budsjett og avsetning av eventuelt
overskudd. Styret er foreningens budsjettkomité, og legger frem budsjettforslag som ligger i
bordet ved voteringen. Endringsforslag kan meldes inn til ordstyrer før generalforsamlingens
start. Endringsforslag må dekkes inn av en annen budsjettpost. Dersom det er flere forslag
vedrørende samme post, stilles disse opp mot hverandre for votering. Dersom ingen
endringsforslag oppnår flertall velges det på nytt mellom de to forslagene med flest stemmer.

Den som skriver lovendringsforslaget skal, så langt det lar seg gjøre, selv presentere
forslaget. Dersom dette ikke lar seg gjære kan det overlates til Kontrollkomitéen eller andre,
etter en grundig overlevering.
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Lovendringsforslag nr. 5 fra Håkon
Fjellestad:
Gammel §:
§ 4-7, punkt 3
To virkedager før generalforsamlingen skal listen med kandidater tas ned, og frist for
ytterligere påmelding av kandidater til de enkelte verv er da utløpt. Det må følgelig velges
blant de så langt innkomne forslag.
§ 4-7, punkt 4
Oppdatert oversikt over aktuelle, frivillige kandidater til de ulike verv deles ut til fremmøtte
medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen som stemmegrunnlag
§ 4-8, punkt 7
Det kan bare velges blant de kandidater som står oppført på valgkomitéens liste.
§ 4-8, punkt 9
Benkeforslag aksepteres ikke.
Bakgrunn for endring:
Formålet med endringen er å gjøre det mulig å sende inn benkeforslag. Generalforsamlingen
er Valkyriens øverste og viktigste organ der det mellom annet skal gjennomføres valg. Det at
det ikke er mulig å stille til valg under selve generalforsamlingen, såkalt «benking», er synd,
da vi risikerer å stå uten kandidater til aktuelle verv dersom forhåndsinnsendte forslag trekker
seg. I tillegg har mange sitt første møte med denne typen valg og det kan ofte være slik at det
er først under selve generalforsamlingen at man finner ut om man vil stille eller ikke. Det å
åpne for å sende inn benkeforslag vil gi større fleksibilitet og handlerom under valgene.
Forslag ny § (Grønn tekst er lagt til, rødt er fjernet):
§ 4-7, punkt 3
To virkedager før generalforsamlingen skal listen med kandidater tas ned, og frist for
ytterligere forhåndspåmelding påmelding av kandidater til de enkelte verv er da utløpt. Det
må følgelig velges blant de så langt innkomne forslag.
§ 4-7, punkt 4
Oppdatert oversikt over forhåndspåmeldte aktuelle, frivillige kandidater til de ulike verv deles
ut til fremmøtte medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen som stemmegrunnlag
§ 4-8, punkt 7
Det kan bare velges blant de kandidater som står oppført på valgkomitéens liste.
§ 4-8, punkt 9
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Benkeforslag aksepteres ikke.
Nye kulepunkt ved evt. vedtak (vil bli seende ut):
§ 4-7, punkt 3
To virkedager før generalforsamlingen skal listen med kandidater tas ned, og frist for
ytterligere forhåndspåmelding av kandidater til de enkelte verv er da utløpt.
§ 4-7, punkt 4
Oppdatert oversikt over forhåndspåmeldte, frivillige kandidater til de ulike verv deles ut til
fremmøtte medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen som stemmegrunnlag
§ 4-8, punkt 9 (vil redaksjonelt sett bli punkt 8 ved vedtak)
Benkeforslag aksepteres.
Nye paragrafer ved evt. vedtak (vil bli seende ut):
§ 4-7 Forberedelser til valg:
1. Senest 21 dager før generalforsamling skal sittende valgkomité sende ut liste med verv
i Valkyrien jfr. § 4-6.6 til alle stemmeberettigede medlemmer. Senest 1 uke før
generalforsamling skal forslag til kandidater til de enkelte verv returneres til styret,
som offentliggjør kandidaturene på egnet sted og måte.
2. Det er anledning til å oppføre tilleggskandidater etter offentliggjøring.
3. To virkedager før generalforsamlingen skal listen med kandidater tas ned, og frist for
ytterligere forhåndspåmelding av kandidater til de enkelte verv er da utløpt.
4. Oppdatert oversikt over forhåndspåmeldte, frivillige kandidater til de ulike verv deles
ut til fremmøtte medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen som
stemmegrunnlag.
§ 4-8 Gjennomføring av valg:
1. Det gjennomføres valg på de ti vervene som nevnt i §4-6.6 samt ett
kontrollkomitémedlem. 2. ordenskansler velges i henhold til §8-18 og leder
valgkomité velges i henhold til §5-1.
2. Det er tillatt å stille som kandidat til flere verv. Kandidater som taper kampen om sitt
ønskede verv, kan mellom hver valgomgang annonsere sitt kandidatur til andre verv til
valgkomitéen.
3. Det er kun personlig fremmøte som gir stemmerett, med unntak i § 4-21
4. Valgene gjennomføring i rekkefølge som angitt i § 4-6.6.
5. Gjenvalg er tillatt.
6. Bare kandidater som erklærer seg villige til å motta valg, kan velges.
7. Ved stemmelikhet foretas omvalg på det enkelte verv ved ny avstemming. Dette
gjelder for samtlige kandidater.
8. Benkeforslag aksepteres.
9. Det tillates ikke samlet valg av president med styre under votering.
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Redaksjonelle endringer som styre kan
behandle utenfor generalforsamling
Lovendringsforslag nr. xx fra Håkon
Fjellestad:
Gammel § 4-14:
Andre vedtak avgjøres ved simpelt flertall, dvs. minst 1/2 av stemmene.
Bakgrunn for endring:
Begrunn ønsket endring.
Simpelt flertall betyr det forslaget som får flest stemmer
Alminnelig flertall betyr at et forslag får minst 50 % av stemmene.
Forslag ny § 4-14 (Grønn tekst er lagt til, rødt er fjernet):
Andre vedtak avgjøres ved simpelt alminnelig flertall, dvs. minst 1/2 av stemmene.
Ny § ved evt. vedtak (vil bli seende ut):
§ 4-14 Andre vedtak avgjøres ved alminnelig flertall, dvs. minst 1/2 av stemmene.
Den som skriver lovendringsforslaget skal, så langt det lar seg gjøre, selv presentere
forslaget. Dersom dette ikke lar seg gjære kan det overlates til Kontrollkomitéen eller andre,
etter en grundig overlevering.
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Mal Lovendringsforslag nr. xx fra NN:
Gammel §:
§ x-x Gammelparagraf.

Bakgrunn for endring:
Begrunn ønsket endring.

Forslag ny §:
§ x-x

Skrives med følgende fargekoder: Rød for fjernes. Blå for tilføyelse.

Ny § ved evt. vedtak (vil bli seende ut):
§ x-x Skrives med følgende fargekoder: Kun i svart, med de tilføyelser/endringer som
ønskes vedtatt.

Den som skriver lovendringsforslaget skal, så langt det lar seg gjøre, selv presentere
forslaget. Dersom dette ikke lar seg gjære kan det overlates til Kontrollkomitéen eller andre,
etter en grundig overlevering.
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