Vedtekter for Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) for 2018 – 2020
Vedtektene ble vedtatt på landsmøtet 16. 3. 2018 av Landsmøtet

1 Formål
Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) har som formål å styrke fagområdet mat og helse i
utdanningsløpet.
Det gjør LMHS ved å:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gi ut tidsskriftet mat og helse i skolen
være medarrangør for de årlige mat og helsekonferansene
arrangere kurs og samlinger i regi av lokallagene
oppdatere nettsida matoghelse.org
være aktiv på sosiale medier
være en pådriver/aktør for mat og helse-faget
utforme høringssvar til helse- og utdanningsmyndighetene
samarbeide med andre aktører innen mat og helseområdet
støtte medlemmene i arbeidet med mat- og helsefaget

2. Medlemmer
Rett til å være medlemmer av laget har enkeltpersoner, opplæringsinstitusjoner og organisasjoner
med interesse for faget. Innbetaling av medlemskontingent er en forutsetning for å få tilsendt
tidsskriftet. Både inn – og utmelding skal det gjøres skriftlig til kasserer.
3. Landsmøtet
Landsmøtet holdes annet hvert år, i partallsår. Det innkalles av styret med to måneders varsel på
lagets hjemmesider Forslag til saker må sendes leder senest en måned før landsmøtet. Landsmøtet
skal behandle:
Årsmelding for de to siste år
Revidert regnskap for de to siste år
Innkomne saker, fra medlemmer og styret
Strategiske mål for de to neste årene
Budsjett for de to neste årene
Fastsettelse av kontingent
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Styret reviderer om nødvendig budsjettet hvert halvår for å justere i forhold til inntektene Øvrige
saker styret fremmer
4. Valg
På landsmøtet velges:
•

Leder velges for to år. Dersom det er flere enn en kandidater, skal valg av leder være skriftlig.
Fem styremedlemmer og to varamedlemmer velges for fire år.
• Det skal velges ett styremedlem fra hvert av disse områdene: Nord-Norge, Midt-Norge,
Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Styremedlemmene velges for fire år, men slik at ikke
flere enn halvparten blir skiftet ut annet hvert år. Lederen velges for to år.
• Valgkomité på tre medlemmer velges for fire år, slik at det skiftevis går ut to og en på hvert
landsmøte. Styret foreslår valgkomite.
• Tre medlemmer og et varamedlem velges til Helga Helgesens minnefond. (Se pkt 6 i
vedtektene for fondet)
5. Styret
Laget skal ha et arbeidende styre som består av leder, fem styremedlemmer og to varamedlemmer.
Styret står for driften av Landslaget i samsvar med vedtektene, retningslinjer og vedtak fattet på
landsmøtet. Dersom et medlem trekker seg i perioden,
Rykker 1. varamedlem opp. Valgkomiteen peker ut en ny vararepresentant fra regionen.
Nytt punkt:
Tillitsvalgte i styret må være individuelle medlemmer i LMHS
6. Vedtektsendring
For å endre vedtektene, kreves 2/3 flertall på landsmøtet.
7. Oppløsning av LMHS
Landslaget for mat og helse i skolen kan oppløses med 2/3 flertall på landsmøtet to år etter det er
foreslått første gang på et landsmøte. Medlemmene skal involveres i prosessen. Det skal stemmes
skriftlig. Landsmøtet bestemmer da hvordan lagets midler skal disponeres.
8. Kontingent
Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Årskontingenten skal betales til kasserer innen 15. april.
9. Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte holdes når styret eller minst tre av lokallagene forlanger det. Bare de
sakene som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Innkalling og tidsfrist er som for ordinært
landsmøte.

Retningslinjer for Landslaget for mat og helse i skolen
Styret
Det nye styret konstituerer seg med nestleder, kasserer, sekretær, redaktør og internasjonal kontakt
– så snart som mulig etter landsmøtet. Styret skal arbeide i samsvar med lagets vedtekter og er
ansvarlig overfor landsmøtet. Styret er ansvarlig for at lagets arkiv til enhver tid er i orden og at
lagets verdier forvaltes på beste måte.
Avtale med registrert revisor inngås av styret.
2

Styret er vedtaksfør når minst fire av seks medlemmer er til stede. Ved forfall innkalles
vararepresentant. Styret har ansvar for god kontakt og samarbeid med lokallag og andre
organisasjoner. Styrets medlemmer bør følge godt med i samtida og fremme aktuelle saker. Styret
bestemmer tid og sted for landsmøtet og eventuelt en fagkonferanse/seminar. Styret har ansvaret
for å lage landsmøteagenda og program for fagkonferansen. Styret har ansvaret for lagets økonomi.
Styret er ansvarlig for at saksliste, årsmelding og regnskap gjøres kjent for medlemmene.
Leder
Lederen er ansvarlig for lagets drift og samordner arbeidet i styret. Lederen har ansvar for innkalling
til og ledelse av styremøter og har også ansvaret for kontakt med komiteer og representanter til
utvalg. Vanligvis går all korrespondanse gjennom lederen og denne har referatplikt overfor styret.
Lederen representerer laget utad.
Nestleder
Nestlederen skal avlaste lederen for de oppgaver som det er rimelig at nestlederen tar seg av.
Nestlederen overtar lederens funksjon når denne har forfall. Nestleder har hovedansvaret for
samarbeidet med lokallagene.
Kasserer
Kassereren fører lagets regnskap og krever inn kontingent. Det purres for manglende
kontingentinnbetaling innen 2. mai, med frist for innbetaling 15. mai. Kassereren skal til enhver tid
ha oversikt over lagets økonomi. Kassereren sørger for at medlemslista alltid er a jour. Regnskapet
avsluttes pr.31.12. og sendes umiddelbart til revisjon. Alle inn- og utbetalinger gjøres av kassereren.
Alle bilag attesteres av leder eller den leder delegerer fullmakt til.
Redaktøren for tidsskriftet
Redaktøren har det redaksjonelle ansvaret for tidsskriftet og sørger for klargjøring av tidsskriftet til
trykkeriet som besørger utsending til medlemmene. Hvis styret finner det hensiktsmessig, kan to av
styrets medlemmer samarbeide om redaktøransvaret. Tidsskriftet bør gis ut minst to ganger i året.
Sekretær
Sekretæren fører møteprotokollen og samarbeider med styret om annen korrespondanse.
Sekretæren legger referater og landsmøteprotokoller i den papirbaserte møteprotokollen og som pdf
-filer i en felles elektronisk lagringsplattform.
Valgkomite
Valgkomiteen har ansvaret for å fremme kandidater til nytt styre og øvrige funksjoner. Kandidatene
må forespørres før landsmøtet og ha gitt sitt samtykke.
Utvalg
Landsmøtet eller styret kan oppnevne utvalg eller arbeidsgrupper og fastsette deres mandat.
Æresmedlemmer
Æresmedlemmer utnevnes av landsmøtet etter nominasjon av et enstemmig styre. Forslag på
æresmedlemmer må sendes styret innen 1. januar i det år landsmøtet skal holdes. Æresmedlemmer
kan de bli som har gjort spesiell stor innsats for faget/laget.
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Retningslinjer for lokallag i Landslaget for mat og helse i skolen
1) Lokallagets formål
Lokallagets formål er å støtte medlemmene i deres arbeid innen fagområdet og arbeide i samsvar
med Landslagets vedtekter, retningslinjer, strategiske mål, rammer og strategisk plan for perioden.
2) Medlemskap
Alle medlemmer i et lokallag skal være medlem i Landslaget for mat og helse i skolen.
3) Lokallagets styre
Alle lokallag skal ha en leder/kontaktperson.
Lokallaget fører møtereferater i møteprotokoll og utformer årsmøteprotokoller. Styret i lokallaget er
ansvarlig for å føre regnskap og budsjett. Årsmøter i lokallaget holdes i god tid før landsmøtet i
LMHS. Lokallagene sender årsmøtedokumentene til sekretæren i styret som legger dem inn i
årsmeldinga for landsmøtet.
4) Etablering av lokallag
Initiativtakerne til nytt lokallag innkaller til et orienteringsmøte for medlemmer i regionen. På
orienteringsmøtet nedsettes et interimstyre som forbereder etableringen av lokallaget. Det
utformes protokoll fra stiftelsesmøtet. Den sendes styret i LMHS.
Etableringstilskudd på 3000 kroner utbetales til nyopprettede lag.
5) Nedleggelse av lokallag
Lokallagsstyret orienterer styret i LMHS om mulig nedleggelse av lokallaget. Styret og lokallagsstyret
ser på muligheter for videre drift.
Dersom det ikke er mulig å fortsette driften av lokallaget, skal lokallagets økonomiske midler,
møteprotokoll og øvrige eiendeler overføres til Landslaget for mat og helse i skolen. Økonomiske
midler settes på egen konto i to år for deretter å gå inn i Landslagets ordinære drift.
Vedtak:
Endringene i vedtektene ble vedtatt på landsmøtet 16. 3. 2018 av Landsmøtet
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