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Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 
 
§ 1 Navn 
Forbundets navn er: 
Kost- og ernæringsforbundet 
The Norwegian Diet and Nutrition Association  
 
§ 2 Formål 
Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon i Delta som skal arbeide 
for: 

1. Medlemmenes kunnskaper innenfor fagområdet kosthold og ernæring. 
2. Opplysnings- og rådgivningsvirksomhet  
3. Utdanningenes innhold og utvikling. 
4. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom Delta 

 
§ 3 Medlemskap 
Som medlemmer opptas arbeidstakere som arbeider med matomsorg/ernæring, herunder også 
elever/studenter og lærlinger innenfor fagområdet. 
Medlemskap i Kost- og ernæringsforbundet inkluderer medlemskap i Delta, og innebærer tilknytning 
til Deltas lokale organisasjonsstruktur.  
 
§ 4 Utmelding 
Utmelding fra forbundet skal skje skriftlig til Kost- og ernæringsforbundets sekretariat. Utmelding fra 
Delta skal skje skriftlig til Deltas sekretariat. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter 
at utmeldingen finner sted. 
 
Landsstyret har rett til å melde ut medlemmer som skylder kontingent for seks måneder eller mer. 
Før utmelding finner sted, skal vedkommende varsles skriftlig. Forfalt, ikke betalt kontingent vil føre 
til tap av rettigheter i organisasjonen.  
 
Medlemmer som skylder kontingent ved utmelding, må først betale sitt utestående til Kost- og 
ernæringsforbundet før ny innmelding kan finne sted. 
 
§ 5 Utelukkelse 
Kost- og ernæringsforbundets landsstyre kan utelukke medlemmer som handler mot Kost- og 
ernæringsforbundets vedtekter og lovlig fattede vedtak, eller som på annen måte utøver handlinger 
til skade for forbundet. 
 
Landsstyrets vedtak kan av medlemmet ankes til landsmøtet. 
 
Anken kan ikke gi utsettende virkning av utelukkelsen. 
 
Frist for anke er en måned etter at melding om utelukkelse er postlagt som rekommandert sending til 
oppgitt adresse. Vedtaket om utelukkelse oversendes Deltas hovedstyre til orientering.  
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§ 6 Kontingent 
Kontingenten i Kost- og ernæringsforbundet er den samme som i Delta, vedtatt av Deltas 
representantskap/kongress.  
 
Medlemmer som har permisjon uten lønn, avtjener vernepliktstjeneste eller er uten arbeidsinntekt 
betaler abonnement på fagtidsskriftet Kjøkkenskriveren, som fastsatt av landsstyret. Pensjonister, 
lærlinger, studenter og elever er fritatt for ordinær kontingent.  
 
§ 7 Organisasjon 
Kost- og ernæringsforbundet består av: 
 
Landsmøtet 
 
Landsstyret 
 
Lokalavdelinger 
 
§ 8 Landsmøtet 
Landsmøte holdes hvert tredje år innen utgangen av juni måned. Tidspunktet kunngjøres for 
medlemmene og lokalavdelingene med minst seks måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet 
på landsmøtet, må sendes landsstyret senest tre måneder før landsmøtet holdes. Innkalling og 
sakspapirer må gjøres kjent for delegatene senest en måned før landsmøtet avholdes. Sakspapirene 
legges også ut på forbundets nettside. 
 
Ordinært landsmøte skal behandle: 
1.  Konstituering 

1.1 Navneopprop 
1.2 Valg av dirigent (-er) 
1.3 Godkjenning av innkalling 
1.4 Godkjenning av dagsorden 
1.5 Godkjenning av forretningsorden 
1.6 Valg av sekretær 
1.7 Valg av tellekorps 
1.8 Valg av redaksjonskomité 
1.9 Valg av protokollkomité på to medlemmer som ikke er medlemmer av landsstyret 

2. Landsstyrets årsberetninger for landsmøteperioden, til orientering. 
3. Reviderte regnskaper per 31. desember, til orientering.  
4. Kontrollutvalgets rapport 
5. Innkomne forslag 
6. Strategiplan for kommende landsmøteperiode 
7. Økonomiplan for landsmøteperioden  
8.  Valg 

8.1. Valg av leder 
8.2. Valg av nestleder 
8.3. Valg av fem styremedlemmer og to varamedlemmer 
Medlemmer som velges til landsstyret må være yrkesaktive. 
8.4. Valg av tre medlemmer og tre varamedlemmer til kontrollutvalget. Leder og nestleder 
velges særskilt. Medlemmer og varamedlemmer i avtroppende og påtroppende landsstyre 
kan ikke velges inn i kontrollutvalget. 
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8.5. Valg av valgkomité på tre medlemmer og tre varamedlemmer. Valgkomiteen 
konstituerer seg selv. 

 
For å bli valgt må kandidatene oppnå absolutt flertall. 
 
Alle valg skjer skriftlig dersom noen av delegatene krever det eller det er mer enn ett forslag. 
 
Landsmøtets vedtak avgjøres med absolutt flertall, dvs. mer enn 50 prosent av stemmene, når disse 
vedtektene ikke bestemmer annet. Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret eller minst 1/3 
av medlemmene eller Deltas hovedstyre finner det nødvendig. Ekstraordinært landsmøte innkalles 
med en måneds varsel og kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen. 
 
§ 9 Representasjon 
Landsmøtet er Kost- og ernæringsforbundets høyeste organ. Alle medlemmer har tale og 
forslagsrett. Alle valgte delegater har stemmerett. Alle lokalavdelinger har en delegat uansett 
organisering og antall medlemmer. Innslagspunktet for tildeling av to delegater settes til minimum 
20 yrkesaktive medlemmer. Ytterligere en delegat tildeles når avdelingene når 75 yrkesaktive 
medlemmer. Deretter tildeles en ny delegat for hver 75. yrkesaktive medlem.  
 
Beregningsmodell for antall delegater til landsmøtet. 
 

Trinn* Intervall 
(yrkesaktive) 

Antall 
delegater 

1 1-19 1 
2 20-74 2 
3 75-149 3 
4 150-224 4 
5 225-299 5 
6 300-374 6 
7 375-449 7 
8 450-524 8 
9 525… 9 

*Trinn 1 gjelder den ene delegaten som alle får tildelt. Fra trinn 2 gjelder beregningen for yrkesaktive 
medlemmer. 
 
Beregnes per 1. januar det året det er landsmøte. Landsstyret utarbeider oversikt over fordelingen av 
delegater. Oversikten sendes lokalavdelingene innen 15. januar.  
 
Delegatene velges på lokalavdelingens årsmøte eller på et medlemsmøte. Valg av delegater settes da 
opp som egen sak på sakslista. Bare yrkesaktive medlemmer kan velges til delegater.  
 
Landsstyrets medlemmer har stemmerett, unntatt i spørsmål om beretning og regnskap. De ansatte 
har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Representanter fra Delta har tale- og forslagsrett. 
 
Kontrollutvalget må være representert og vedtaksføre på landsmøtet. 
Leder i Valgkomiteen må være til stede og presentere valgkomiteens innstilling. 
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§ 10 Revisjon 
Kost- og ernæringsforbundets regnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. 
Kontrollutvalget godkjenner revisor. 
 
§ 11 Landsstyret 
Landsstyret er Kost- og ernæringsforbundets høyeste myndighet i landsmøteperioden. 
 
Landsstyret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer. 
 
I tillegg har de ansatte 1 representant i administrative saker. Landsstyret avgjør hva som er 
administrative saker. 
 
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, herunder leder eller nestleder er til 
stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
Landsstyret leder forbundets virksomhet etter gjeldende vedtekter og gjennomfører vedtak som er 
fattet av landsmøtet. Landsstyret har det overordnede ansvaret for forbundets fagtidsskrift. 
 
Landsstyret meddeler fullmakt.  
 
Landsstyret skal hvert år vedta budsjett og godkjenne regnskap. 
 
Landsstyret skal hvert år innenfor rammen av budsjett vedta handlingsplan for realisering av Kost- og 
ernæringsforbundets strategiplan. 
 
Landsstyret foretar ansettelser. 
 
Landsstyret skal hvert år godkjenne regnskap for lokalavdelingene. 
 
Landsstyret skal hvert år fastsette tilskudd til lokalavdelingene. 
 
Landsstyret har ansvar for å holde kontakt med lokalavdelingene, gi ekstra støtte til avdelinger med 
kontaktpersoner/kontaktgruppe for at de skal kunne etablere en lokalavdeling med styre. 
 
Landsstyret har ansvar for utarbeidelse og revidering av alle retningslinjer. 
 
Landsstyret oppnevner råd og utvalg etter behov. 
 
Landsstyret fastsetter tid og sted for neste landsmøte. 
 
Landsstyret kan etter søknad frita landsstyremedlem som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Landsstyret kan etter søknad også frita medlemmer i 
andre sentrale verv, eksempelvis kontrollutvalg og valgkomité, som ikke uten uforholdsmessig 
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 
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§ 12 Lokalavdelinger 
Alle medlemmer inngår i en lokalavdeling. Opprettelse av lokalavdeling godkjennes av landsstyret. 
 
Organisering: En lokalavdeling kan organiseres med enten et styre eller en 
kontaktperson/kontaktgruppe.  
 
Ansvar og oppgaver: Lokalavdelingenes viktigste oppgave er å holde kontakt med medlemmene 
lokalt. Videre at det gjennomføres årlige faglige medlemsrettede aktiviteter. Lokalavdelingene plikter 
å gjennomføre all sin virksomhet i tråd med gjeldende vedtekter og retningslinjer. 
 
12.1 Lokalavdelinger organisert med styre: 
Styret velges av medlemmene på lokalavdelingens årsmøte iht. retningslinjene.  
a) Lokalavdelingsstyret består av minst tre medlemmer og ett varamedlem, hvorav en må inneha 
vervet som leder og en som kasserer. Utover dette bestemmer lokalavdelingen selv styrets 
sammensetning og rollefordelingen i styret. Hele lokalavdelingsstyret må være tilsluttet Delta 
 
12.1.1. Styrets oppgaver og ansvar:  
Forvalte protokoller, kasse og andre aktiva som avdelingen rår over.  
Sende regnskapet til sekretariatet for revisjon innen 15. januar. Revidert regnskap returneres 
lokalavdelingen innen 1. februar.  
Avvikle årsmøte innen 01.03 hvert år-  
Holde kontakt med landsstyret.  
 
12.2 Lokalavdelinger organisert med kontaktperson/kontaktgruppe: 
I lokalavdelinger hvor det ikke er mulig å etablere et styre kan det på et medlemsmøte velges 
medlemmer som kontaktperson, eller kontaktgruppe. 
 
12.3 Retningslinjer for lokalavdelingene 
Det er utarbeidet retningslinjer. Landsstyret har ansvar for endringer av retningslinjer for 
lokalavdelingene.  
 
12.4 Oppløsning av lokalavdeling  
Vedtak om oppløsning av en lokalavdeling må fattes av landsstyret. 
Vedtak om oppløsning av en lokalavdeling kan først fattes etter at de berørte medlemmer har fått 
skriftlig varsel fra landsstyret. Kasse og eventuelle andre eiendeler oppbevares og disponeres av 
landsstyret inntil lokalavdelingen eventuelt gjenopprettes. Konto i bank sperres og fryses. 
Ved gjenopprettelse får lokalavdelingen overføring fra sentralt hold i hht. § 11, 11. ledd, og sperring 
av konto oppheves. 
 
§ 13 Tidsskriftet 
Kost- og ernæringsforbundet utgir fagtidsskriftet Kjøkkenskriveren, som sendes alle medlemmer. 
 
Kost- og ernæringsforbundets leder er på vegne av landsstyret ansvarlig utgiver. Kjøkkenskriveren 
redigeres i henhold til Redaktørplakaten. 
 
§ 14 Vedtektsendringer 
Endringer av forbundets vedtekter kan bare vedtas på landsmøter med 2/3 flertall av de fremmøtte 
med stemmerett, og etter godkjenning av Deltas hovedstyre. 
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Forslag til vedtektsendring må være sendt landsstyret senest tre måneder før landsmøtet avholdes. 
 
§ 15 Oppløsning 
Forslag om oppløsning av Kost- og ernæringsforbundet må, for å kunne behandles, være godkjent av 
minst halvparten av Kost- og ernæringsforbundets yrkesaktive medlemmer. Forslaget må deretter 
vedtas med ¾ flertall av de møtende delegater på ekstraordinært landsmøte. 
 
Ved oppløsning av Kost- og ernæringsforbundet vil samtlige medlemmer stå som enkeltmedlemmer i 
Delta. Når spørsmål om oppløsning behandles, skal representanter fra Delta delta med tale- og 
forslagsrett. 
 
Kost- og ernæringsforbundets eiendeler og aktiva skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle 
Delta for fremme av Kost- og ernæringsforbundets formål. 
 
Ingen medlemmer har krav på Kost- og ernæringsforbundets midler eller andel av disse. 
 
§ 16 Godkjenning 
Disse vedtektene er vedtatt på Kost- og ernæringsforbundets landsmøte i 2019, og trer i kraft etter 
godkjenning av Deltas hovedstyre. 
 
Vedtatt på generalforsamling 1948 
 
 
 
Sist gang revidert på Kost- og ernæringsforbundets landsmøte 15. juni 2019. 
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