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Kommunestyret ber rådmann om at det blir gitt en orientering i løpet av første halvår 2018 om
hvilken påvirkning medlemskapet i Transparency International har hatt for Søgne kommunes
arbeid mot korrupsjon og hva kommunen har gjort for å få på plass egnede tiltak mot
korrupsjon.
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Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 24.01.2017 sak 5/17
Møtebehandling
Sekretariatet redegjorde for saken.
Tilleggsforslag fremsatt av Marianne B. Meiholt til punkt en:
Som ledd i denne prosessen kan kommunestyret invitere Transparency International Norge til å
holde en presentasjon for kommunestyret.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak, med tilleggsforslag fremsatt av Marianne B. Meiholt.
Vedtak
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret ber om at Søgne kommune blir medlem av Transparency International Norge
og forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i kommunens
virksomhet og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. Som ledd i denne prosessen kan
kommunestyret invitere Transparency International Norge til å holde en presentasjon for
kommunestyret.
Kommunestyret ber rådmann om at det blir gitt en orientering i løpet av første halvår 2018 om
hvilken påvirkning medlemskapet i Transparency International har hatt for Søgne kommunes
arbeid mot korrupsjon og hva kommunen har gjort for å få på plass egnede tiltak mot
korrupsjon.
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Medlemskap i Transparency International Norge for Søgne kommune

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret ber om at Søgne kommune blir medlem av Transparency International Norge og
forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i kommunens virksomhet
og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.
Kommunestyret ber rådmann om at det blir gitt en orientering i løpet av første halvår 2018 om
hvilken påvirkning medlemskapet i Transparency International har hatt for Søgne kommunes arbeid
mot korrupsjon og hva kommunen har gjort for å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget behandlet i møte 13.12.16 sak 41/16-4c. følgende vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget ber om å få en sak i neste møte med sikte på å bli medlem av Transparency
international.
Med bakgrunn i vedtaket over får kontrollutvalget forelagt denne saken.

Saksopplysninger:
Transparency International (TI) er en organisasjon etablert i 1993 med det formål å bekjempe
korrupsjon. TI har hovedkontor i Berlin, og avdelinger i over 90 land inkludert Norge. TI-Norge er
en medlemsbasert forening, etablert i Norge i 1999. Foreningen er en selvstendig akkreditert
avdeling av den verdensomspennende organisasjonen. TI-Norge har opparbeidet kompetanse i
arbeidet mot korrupsjon og for åpenhet og integritet i alle virksomheter. TI-Norge er partipolitisk
uavhengig, og sekretariatet har kontor i Oslo. Både private selskaper, offentlig eide selskaper,
kommuner og fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og ideelle organisasjoner er å finne på
medlemslisten til TI Norge. Kristiansand kommune ble medlem av foreningen i 2013
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Straffelovens paragraf 387 definerer korrupsjon slik: «for seg eller andre krever, mottar eller
aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen
av oppdrag, eller gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv
eller utføringen av oppdrag. Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv
eller oppdrag i utlandet»
Korrupsjon omfatter et bredt spekter av aktiviteter der formålet er å skaffe seg fordeler. Når en
stilling i offentlig eller privat sektor misbrukes for personlig vinning, kan det dreie seg om
bestikkelser, nepotisme, favorisering, interessekonflikter eller andre former for korrupsjon.
Gjennom avdelingene over hele verden og et internasjonalt sekretariat i Berlin, sprer TI kunnskap
om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn
om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. TIs arbeid går ut på å sette
korrupsjon på den internasjonale dagsordenen, blant annet ved produksjon av rapporter og
rangereringer. Organisasjonen publiserer blant annet den kjente International Corruption
Perceptions Index som rangerer lands korrupsjonsnivå.
Som medlem av TI-Norge bidrar kommunen til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet
i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt.
•
•
•
•
•
•

TI-Norge tilbyr opplæring, dilemmatrening og innspill til virksomheten.
TI-Norge kan bistå med rådgivning ved utvikling og forbedring av virksomhetens
antikorrupsjonsprogram.
Medlemmer får invitasjoner til TI-Norges egne arrangementer.
Deltagelse i utvikling av antikorrupsjonsnettverk.
Tilgang til relevant informasjon og verktøy for å bekjempe korrupsjon.
Tilgang til internasjonal ekspertise gjennom TI-Norges sekretariat.

Medlemmene forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin
virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. Enhver person, organisasjon, eller
institusjon som slutter seg til foreningens formål kan opptas som medlem.
Videre vises det til sakens vedlegg: TI-Norges vedtekter, medlemskriterier, kontingentsatser og
forståelse og praktisering av vedtektenes bestemmelser om kriterier for medlemskap.
Kontingenten fastsettes ut fra innbyggertall, for Søgne kommune under 30.000 innbyggere
kr.15.000.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget sende saken vider til kommunestyret for behandling, med
forslag til vedtak om at kommunestyret ber om at Søgne kommune blir medlem av Transparency
International Norge og forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i
kommunens virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget ber om å få en orientering i løpet av første halvår
2018 om hvilken påvirkning medlemskapet i Transparency International har hatt for Søgne
kommunes arbeid mot korrupsjon og hva kommunen har gjort for å få på plass egnede tiltak mot
korrupsjon.
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Vedlegg:
- TI-Norges vedtekter
- TI-Norges medlemskriterier
- TI-Norges kontingentsatser
- TI-Norges forståelse og praktisering av vedtektenes bestemmelser om kriterier for medlemskap

Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 24.01.2017 sak 5/17
Møtebehandling
Sekretariatet redegjorde for saken.
Tilleggsforslag fremsatt av Marianne B. Meiholt til punkt en:
Som ledd i denne prosessen kan kommunestyret invitere Transparency International Norge til å
holde en presentasjon for kommunestyret.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak, med tilleggsforslag fremsatt av Marianne B. Meiholt.
Vedtak
Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret ber om at Søgne kommune blir medlem av Transparency International Norge og
forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i kommunens virksomhet
og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. Som ledd i denne prosessen kan kommunestyret
invitere Transparency International Norge til å holde en presentasjon for kommunestyret.
Kommunestyret ber rådmann om at det blir gitt en orientering i løpet av første halvår 2018 om
hvilken påvirkning medlemskapet i Transparency International har hatt for Søgne kommunes arbeid
mot korrupsjon og hva kommunen har gjort for å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.

RETT UTSKRIFT
DATO 26.januar.2017
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Forståelse og praktisering av vedtektenes bestemmelser om kriterier for medlemskap (vedtatt av
styret 25. november 2010)
1. TI-Norge gir gjennom vedtektene en vid adgang til medlemskap. Medlemskap er i
utgangspunktet åpent for alle som slutter seg til foreningens formål.
Unntak er gjort for: Personer, organisasjoner eller institusjoner som er under tiltale eller
etterforskning, eller som nylig er dømt eller har vedtatt forelegg for korrupsjon eller andre straffbare
forhold knyttet til korrupsjon.
2. Medlemskap innvilges etter søknad som vurderes av styret.
3. Medlemskap baseres på gjensidig tillit mellom TI-Norge og medlemmene. TI-Norge har ikke
ressurser til å foreta undersøkelser av etisk standard og praksis hos nåværende eller potensielle
medlemmer, og kan dermed ikke garantere for medlemmenes etiske regelverk eller praksis i
forhold til korrupsjon. Medlemskap i TI forutsetter imidlertid en åpen kommunikasjon mellom
TI-Norge og medlemmene om hva som er etisk forsvarlig praksis og effektiv
korrupsjonsbekjempelse.
4. Medlemmene forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin
virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.
5. Samarbeidet mellom TI-Norge og medlemmene må ikke påvirke TI-Norges uavhengighet.
6. Styret kan beslutte å ekskludere eller suspendere medlemmer som opptrer på en måte som er i
strid med foreningens formål. Slike tilfeller kan være:
o
o
o
o

At et medlem klart bryter med TIs kjerneverdier: åpenhet, ansvarlighet, integritet,
solidaritet, mot, rettferdighet og demokrati.
At et medlem på annen måte bryter grunnleggende etiske prinsipper.
At et medlem blir tiltalt eller etterforsket for korrupsjon eller andre kriminelle forhold.
At et medlems forretningsforbindelser (morselskap, datterselskaper, nære
forretningspartnere, agenter, leverandører, entreprenører eller kunder) opptrer i strid
med foreningens formål, uten at medlemmet reagerer på dette på en egnet måte.
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TI-Norges årsmøte 31. mai 2011
Sak 6
Styrets forslag til justering av medlemskontingenten (gjeldende fra 2012)
a) Børsnoterte selskaper.
Kontingenten fastsettes i forhold til markedsverdi (som gjenspeiler de verdier som ligger i selskapet)
og i trappetrinn etter følgende satser:


markedsverdi over kr. 50 milliarder kr.100.000



markedsverdi mellom kr.10 og 50 milliarder kr.75.000



markedsverdi mellom kr.5 og 10 milliarder kr.50.000



markedsverdi mellom kr.1 og 5 milliarder kr.25.000



mindre selskaper kr.10.000

b) Private selskaper
De samme prinsippene kan gjelde for privateide selskaper, men da basert på informasjon om
markedsverdi fra selskapene selv.
c) Offentlige eide selskaper og virksomheter
Kontingenten fastsettes i forhold til budsjett og i trappetrinn etter følgende satser:


budsjett over kr.1,5 milliard kr.100.000



budsjett fra kr.500 mill. til 1,5 milliard kr.75.000



budsjett opp til kr.500 mill. kr.50.000

d) Kommuner
Kontingenten fastsettes ut fra innbyggertall:


over 100.000 innbyggere kr.40.000



mellom 30.000 og 100.000 innbyggere kr.25.000



under 30.000 innbyggere kr.15.000

e) Andre
Her er det ikke aktuelt med differensiering, men en økning som gjenspeiler den generelle utvikling av
kontingentsatsene:
Interesseorganisasjoner

kr.12.000

Ideelle organisasjoner

kr. 1.200

Personlige medlemmer

kr. 400

Studenter/pensjonister

kr. 200

MEDLEMSKAP I TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE
Fra vedtektene para. 3:
1. Enhver person, organisasjon, eller institusjon som slutter seg til foreningens formål kan
opptas som medlem.
2. Personlig eller institusjonelt medlemskap i foreningen er gyldig fra den dag kontingent er
betalt.
3. Medlemskapet opphører ved død, eksklusjon, stryking fra medlemsliste eller utmeldelse
fra foreningen.
4. Et medlem som opptrer på en måte som er i strid med foreningens formål, kan ved vedtak
av styret ekskluderes av foreningen. Vedtaket kan ankes til årsmøtet.
Forståelse og praktisering av vedtektenes bestemmelser om kriterier for medlemskap (vedtatt av
styret 25. november 2010)
1. TI-Norge gir gjennom vedtektene en vid adgang til medlemskap. Medlemskap er i
utgangspunktet åpent for alle som slutter seg til foreningens formål.
Unntak er gjort for: Personer, organisasjoner eller institusjoner som er under tiltale eller
etterforskning, eller som nylig er dømt eller har vedtatt forelegg for korrupsjon eller andre
straffbare forhold knyttet til korrupsjon.
2. Medlemskap innvilges etter søknad som vurderes av styret.
3. Medlemskap baseres på gjensidig tillit mellom TI-Norge og medlemmene. TI-Norge har ikke
ressurser til å foreta undersøkelser av etisk standard og praksis hos nåværende eller
potensielle medlemmer, og kan dermed ikke garantere for medlemmenes etiske regelverk
eller praksis i forhold til korrupsjon. Medlemskap i TI forutsetter imidlertid en åpen
kommunikasjon mellom TI-Norge og medlemmene om hva som er etisk forsvarlig praksis og
effektiv korrupsjonsbekjempelse.
4. Medlemmene forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all
sin virksomhet og å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.
5. Samarbeidet mellom TI-Norge og medlemmene må ikke påvirke TI-Norges uavhengighet.
6. Styret kan beslutte å ekskludere eller suspendere medlemmer som opptrer på en måte som
er i strid med foreningens formål. Slike tilfeller kan være:
o
o
o

At et medlem klart bryter med TIs kjerneverdier: åpenhet, ansvarlighet, integritet,
solidaritet, mot, rettferdighet og demokrati.
At et medlem på annen måte bryter grunnleggende etiske prinsipper.
At et medlem blir tiltalt eller etterforsket for korrupsjon eller andre kriminelle
forhold.

o

At et medlems forretningsforbindelser (morselskap, datterselskaper, nære
forretningspartnere, agenter, leverandører, entreprenører eller kunder) opptrer i
strid med foreningens formål, uten at medlemmet reagerer på dette på en egnet
måte.

SØKNAD OM MEDLEMSKAP
Jeg/vi er kjent med vedtektene for TI-Norge, samt forståelse og praktisering av vedtektenes
bestemmelse om kriterier for medlemskap og søker om medlemskap.
Navn:

Stilling:

Virksomhetens navn:

Kontaktperson:

Adresse:

E-post:

Telefon:

For fastsettelse av riktig kontingent kryss av ved riktig medlemskategori:

a) Private selskaper

b) Offentlige eide selskaper og virksomheter

Kontingenten fastsettes i forhold til markedsverdi og i trappetrinn
etter følgende satser:

Kontingenten fastsettes i forhold til budsjett og i trappetrinn
etter følgende satser:

markedsverdi over kr. 50 milliarder

kr. 100.000

budsjett over kr. 1,5 milliard

kr. 100.000

markedsverdi mellom kr. 10 og 50 milliarder

kr. 75.000

budsjett fra kr. 500 mill. til 1,5 milliard

kr. 75.000

markedsverdi mellom kr. 5 og 10 milliarder

kr. 50.000

budsjett fra kr. 100. mill. til kr. 500 mill.

kr. 50.000

markedsverdi mellom kr. 1 og 5 milliarder

kr. 25.000

budsjett under kr. 100 mill.

kr. 10.000

selskaper med markedsverdi under 1 milliard

kr. 10.000

selskaper med 10 ansatte eller mindre

kr.

5.000

c) Kommuner

d) Andre

Kontingenten fastsettes ut fra innbyggertall:

Interesseorganisasjon

kr. 12.000

over 100.000 innbyggere

kr. 40.000

Ideell organisasjon

kr.

1.200

mellom 30.000 og 100.000 innbyggere

kr. 25.000

Personlig medlem

kr.

400

mellom 5.000 og 30.000 innbyggere

kr. 15.000

Student/pensjonist

kr.

200

færre enn 5.000 innbyggere

kr.

5.000

Medlemskap innvilges av styret og gjelder fra den dato medlemskapet er betalt.
Sted:

Dato:

Sendes:

Signatur:

Transparency International Norge, Postboks 582 Sentrum, 0106 OSLO
eller

Transparency International Norge
Besøksadresse: Tollbugata 32 (8.etg), 0157 OSLO

slettemark@transparency.no

Organisasjonsnummer: 00981958659
Bankkontonummer: 7058.05.80651

www.transparency.no

Vedtekter for Transparency International Norge
Vedtektene er vedtatt den 30. november 1999 og ble sist endret på årsmøtet den
6. mai 2015.
§ 1 Navn og organisasjon
1) Transparency International Norge er en ideell forening, registrert i
Brønnøysundregisteret og med sekretariat i Oslo. Foreningen er en
akkreditert nasjonal avdeling av Transparency International og skal følge
de vedtekter, retningslinjer og strategier som til enhver tid gjelder for
Transparency International.
2) Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig
og begrenset ansvar for gjeld.
3) Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.
4) Styret velges av årsmøtet og leder Transparency International Norge.
Styret er ansvarlig overfor årsmøtet.
5) Sekretariatet er underlagt styret og har ansvaret for den daglige driften av
foreningen. Sekretariatet ledes av en generalsekretær. Generalsekretæren
er ansvarlig overfor styret. Øvrig personale ansettes av og rapporterer til
generalsekretæren.
6) Styret kan oppnevne egne utvalg for tidsbegrensede arbeids- eller
utredningsoppgaver. Det kan også nedsette faste ekspertgrupper og råd til
støtte for styrets arbeid.
§ 2 Formål og virkemidler
1) Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av
Transparency Internationals Charter.
2) Foreningens formål er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk
av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så
vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet.
3) I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og
korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og
politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer,
bilateral og multilateral bistand, og internasjonal økonomisk politikk og
handel.
4) Foreningens formål skal søkes nådd ved å:
a) Virke for etablering av internasjonale standarder for nasjonal
myndighetsutøvelse og internasjonale transaksjoner basert på åpenhet og
ansvarlighet, og som sikrer høyest mulig integritet blant nasjonale og
internasjonale aktører.
b) Medvirke til at utvikling av institusjonelle ordninger, regelverk og
holdninger som sikrer effektiv bekjempelse av korrupsjon.
c) Samarbeide med myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner om
felles aktiviteter til bekjempelse av korrupsjon.

d) Informere offentligheten om korrupsjonens natur, virkemåter og
konsekvenser, nasjonalt og internasjonalt.
e) Samarbeide med Transparency Internationals internasjonale sekretariat og
andre nasjonale avdelinger.
§ 3 Medlemskap
1) Enhver person, organisasjon eller institusjon som slutter seg til
foreningens formål kan opptas som medlem.
2) Personlig eller institusjonelt medlemskap i foreningen er gyldig fra den dag
kontingent er betalt.
3) Medlemskapet opphører ved død, eksklusjon, stryking fra medlemsliste
eller utmeldelse fra foreningen.
4) Et medlem som opptrer på en måte som er i strid med foreningens formål,
kan ved vedtak av styret ekskluderes av foreningen. Vedtaket kan ankes
til årsmøtet.
§ 4 Kontingent
1) Medlemmer er skal betale medlemskontingent innen 1. mars for gjeldende
år.
2) Kontingent for det påfølgende år fastsettes av årsmøtet.
3) Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke
stemmerett eller andre rettigheter og kan strykes som medlem i
foreningen ved vedtak av styret. Strykes et medlem av denne grunn, kan
vedkommende ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er
betalt.
§ 5 Årsmøtet
1) Årsmøtet avholdes hvert år før 30. juni. Det innkalles av styret med minst
en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på
årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig
saksliste må være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet.
2) Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med
mindre ¾ av de fremmøtte gir sitt samtykke i forbindelse med vedtak om
godkjenning av saksliste ved møtets begynnelse.
3) Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er
vedtaksført når lovlig innkalling er foretatt
§ 6 Årsmøtets oppgaver
På årsmøtet skal følgende saker behandles:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituering
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver
Behandling av årsrapport
Godkjenning av årsregnskap

6. Fastsetting av kontingent
7. Orientering om styrets arbeidsprogram for kommende periode
8. Behandling av innkomne forslag, herunder vedtektsendringer
9. Endelige vedtak om eksklusjon av medlemmer, jfr. § 3, nr. 4
10. Valg av:
a) leder
b) styremedlemmer
c) revisor
d) valgkomité bestående av leder og to medlemmer, hvorav ingen sitter i
styret. Styreleder og generalsekretær deltar i valgkomiteens møter
som observatører, med talerett, men uten stemmerett.
§ 7 Vedtak på årsmøtet
1) Ingen har mer enn én stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved
fullmakt. Representanter for institusjonelle medlemmer må imidlertid ha
fullmakt ved stemmegivning. Medlemmer som har lønnet arbeid i
foreningen, har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
2) Med mindre annet er bestemt i vedtektene, er et forslag vedtatt når det er
har oppnådd mer enn halvdelen av de avgitte stemmene. Blanke stemmer
anses som ikke avgitt.
3) Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag.
4) Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Årsmøtet kan på
forhånd bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får
flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen
ved loddtrekning.
§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en fjerdedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som
ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel.
§ 9 Styret
1) Foreningen ledes av et styre på minst tre personlige medlemmer av
Transparency International Norge. Styret er foreningens høyeste
myndighet mellom årsmøtene. Det skal påse at foreningen blir drevet i
samsvar med gjeldende vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret beslutter i
alle saker som ikke er tillagt årsmøtet.
2) Vervet som styremedlem er personlig, det kan ikke utøves på vegne av
eller under instruksjon fra egen arbeidsgiver, eller organisasjon eller
institusjon.
3) Styremedlem kan ikke inneha lønnet stilling eller verv i foreningen. Aktive
politikere kan ikke sitte i styret.
4)
a)
b)
c)

Styret skal:
Arbeide for å fremme foreningens formål, jfr. § 2
Forberede og innkalle til årsmøtet
Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, samt utferdige
årsmelding og årsregnskap
d) Representere foreningen utad

5) Styret ansetter generalsekretær og utarbeider generalsekretærens
stillingsinstruks. Generalsekretær fungerer som styresekretær.
6) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av
styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av
styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
7) Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styremedlemmer kan
gjenvelges inntil to ganger. Dersom et styremedlem trer ut i valgperioden,
kan styret oppnevne en etterfølger som fungerer frem til neste årsmøte.
Hvis styret blir på færre enn tre medlemmer, skal slik oppnevning alltid
skje.
§ 10 Vedtektsendring
Forslag til endringer i disse vedtektene må være fremsatt senest ved innkalling til
ordinært årsmøte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Vedtektsendring trer i kraft umiddelbart hvis ikke noe annet er fastsatt i
endringsvedtaket.
§ 11 Oppløsning
1) Forslag om oppløsning av Transparency International Norge må fremsettes
senest ved innkalling til ordinært årsmøte. Slikt vedtak krever 4/5 flertall.
2) Foreningens netto formue etter oppløsning tilfaller Transparency
International ved det internasjonale sekretariat.

