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Vedlegg 1 – NTL’s vedtekter 

Opprinnelig vedtatt 7. desember 1985, sist endret 6. oktober 2018.   

 

 
§ 1 NAVN 

 Forbundets navn skal være Norske Tropefuglforeningers Landsforbund (NTL). 

 
§ 2 FORMÅL 

 Forbundets formål er å være en paraplyorganisasjon for Norske tropefuglforeninger  

             ved å ivareta felles interesser og oppgaver som: 

• utvikle, styrke og bevare tropefugler som hobby. 

• drive og utvikle bladet NT Hobby. 

•  representere klubbene mot myndighetene. 

 

§ 3 DYREVELFERD 

NTL følger norsk Lov om dyrvelferd og Citesforskriften. NTL jobber aktivt for et sunt fuglehold i 

Norge, med friske og funksjonsdyktige fugler. Vi ser det som svært viktig å spre kompetanse om riktig 

ernæring og best mulig livsmiljø for de forskjellige arter tropefugler, slik at de kan ha gode liv. 

Avlsvarianter som medfører at fugler ikke kan fly, stå eller bevege seg på normalt vis for arten, ønskes 

ikke i Norge. Disse skal det ikke avles på, og de får ikke delta på utstillinger.  

 

§ 4 MEDLEMSKAP 

Medlemskapet forutsetter at den av generalforsamlingen fastsatte innmeldingsavgift og årskontingent er 

betalt. Medlemsforeningene betaler kontingent i forhold til antall medlemmer pr. 31.12. foregående år. 

Medlemskontingenten innbetales til forbundet innen 20. januar og gjelder for inneværende år. 

 

Enhver norsk forening som beskjeftiger seg med tropefugler som hobby kan opptas som medlem. 

Søknaden avgjøres av forbundsstyret. Vedlagt søknad skal foreligge kopi av Protokoll fra 

oppstartsmøtet og evt organisasjonsnummer fra Brønnøysund registrene.  

Kontingent første år, tas ut fra det antall medlemmer klubben hadde ved innmeldingen. Nye klubber får 

stemmerett i henhold til dette antallet. 
 
§ 5 STYRE 

Forbundet ledes av et styre på 3 medlemmer som velges særskilt av generalforsamlingen. Leder, 

sekretær/viseleder og kasserer. Dessuten velges 3 varamedlem. Fungeringstiden er 2 år. Leder, kasserer 

og 1 varamedlem velges ved like årstall, de øvrige ved ulike årstall. 

Utover eventuelle vedtektsbestemte utvalg, kan styre nedsette komiteer til arbeide med spesielle 

oppgaver. 

 
§ 6 GENERALFORSAMLING 

Forbundets høyeste organ er generalforsamlingen som avholdes årlig samtidig med landsutstillingen. 

Enhver person som er medlem av en tilsluttet forening, har møte og talerett på generalforsamlingen. 

Foreningens delegat(er) har forslag og stemmerett. NTLs styre har forslags og talerett. Antall delegater 

er knyttet til antall representanter etter følgende nøkkel: 

  

            Inntil 50   medlemmer: 2 representant (2 stemme) 

 Fra  50 t.o.m. 75  medlemmer 3 representanter (3 stemmer) 

 Over 75   medlemmer 4 representanter (4 stemmer) 

 

Medlemstallet beregnes etter innbetalt kontingent pr. medlem. Fullmakt til å avgi foreningens stemmer 

kan gis til en representant (eventuelt 2/3) 

 

En forening kan delegere sin stemmerett til en annen forenings representant(er). Delegaten skal ha en 

skriftlig fullmakt som legges fram for generalforsamlingen. 
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§ 7  INNKALLING 

Innkalling til generalforsamlingen med saksliste sendes foreningene senest 4-fire-uker før avholdelse av 

forbundets generalforsamling. 

 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være styret i hende senest 3 uker 

før Generalforsamlingen. Kun medlemsklubbene og NTL-styret kan fremme forslag. Senere innkomne 

forslag har ikke krav til å bli behandlet 

 
§ 8 SAKSLISTE 

Generalforsamlingen ledes av en oppnevnt dirigent. Følgende saker skal behandles: 

 1. Årsberetning 

 2. Årsregnskap og budsjett 

 3. Kontingent 

 4. Innkomne forslag 

 5. Valg av medlemmer til styret 

 6. Oppnevning av revisor 

 7. Oppnevning av valgkomite på 3 medlemmer 

 8.    Oppnevning av redaktør til NTH 

 9. Tildeling av Landsutstilling 

 
§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 3-tre-

medlemsforeninger ønsker det. Innkalling med forslag til saksliste sendes medlemsforeningene senest 

4-fire-uker før ekstraordinær generalforsamling. 

 
§ 10 BESLUTNINGER 

På generalforsamlingen avgjøres voteringer ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet foretas ny 

votering. Dersom det igjen blir stemmelikhet bortfaller forslaget. 
 

Vedtektsforslag avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

 
§ 11 OPPLØSNING 

Oppløsning av forbundet kan skje ved skriftlig avstemning og 3/4 flertall av avgitte stemmer på 

ekstraordinær generalforsamling. Forsamlingen treffer ved simpelt flertall avgjørelsen om den videre 

anvendelse av forbundets midler og eiendeler. 

 


