VEDTEKTER FOR NORSKE REINDRIFTSAMERS LANDSFORBUND
Vedtatt på landsmøtet 28.-30.juni 1978, sist revidert på landsmøtet 2010.
§ 1. FORMÅL
1. NRL's formål er å fremme reindriftsamenes interesser, økonomisk, faglig, sosialt og
kulturelt.
2. Landsforbundet skal arbeide for samhold blant reindriftsamene og for at reindriftsamene
skal styre utviklingen av næringen, slik at denne skjer på grunnlag av den sedvanemessige
rettsoppfatning og de prinsipper reindriftsamenes næringsvirksomhet bygger på.
§ 2. MEDLEMSKAP
1. Landsforbundets medlemmer er reinbeitedistrikt og enkelt personer som er tilsluttet
forbundets fylkes-/lokallag. Direkte medlemskap kan av landsstyret tildeles enkelt personer
som ikke er tilsluttet fylkes eller lokallag.
2. Som hovedmedlemmer kan opptas alle reindriftsamer over 16 år, eller som fyller 16 år i
inneværende år, herunder reindriftspensjonister og reindriftsungdom under utdanning.
Hovedmedlem er valgbar og har stemmerett i fylkes-/lokallag og er valgbar som
landsmøtedelegat. Medlemskapet tilknyttes det fylkes-/lokallag hvor vedkommende har sitt
reinbeiteområde og sin tilhørighet.
3. Alle reinbeitedistrikt i samisk reinbeiteområde kan opptas som medlemmer.
Distriktsmedlemskap tas med i beregningsgrunnlaget for delegater til landsmøtet. Fylkes/lokallag kan innrømme stemmerett for distriktsmedlemmer i fylkes-/lokallag. Distriktets
representant på fylkes-/lokallagets årsmøte må være personlig medlem av NRL.
4. Som støttemedlem kan opptas andre over 16 år, eller som fyller 16 år i inneværende år,
og som har interesse for reindriftsnæringen. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett i
fylkes-/lokallag, men ikke på landsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, er ikke
med i beregningsgrunnlaget for delegater til landsmøtet, og er ikke valgbare som delegater.
5. Æresmedlemskap kan tildeles av landsmøtet til medlemmer som har gjort seg særlig
fortjent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har de samme rettigheter og plikter
som medlemmer.
6. Forutsetningen for medlemskap er at søkeren godtar forbundets vedtekter. Gjentatte
brudd på vedtektene kan medføre eksklusjon, jfr. § 5, 5.9.
§ 3. KONTINGENT
1. Kontingenten dekker medlemskap i landsforbundet og fylkes-/lokallag.
2. Landsmøtet fastsetter kontingenten for to år av gangen.
3. Kontingenten fordeles prosentvis mellom landsforforbundet og fylkes-/lokallag.
Medlemskontingenten for støttemedlemmer skal i sin helhet tilfalle fylkes-/lokallag.

4. For å være valgbar som delegat til landsmøtet skal kontingenten være betalt innen 30.
april. Fylkes/lokallagene skal sende underskrevne medlemslister påført betalingsdato til NRL
senest 15. mai. For øvrig er alle som betaler kontingenten i løpet av året fullverdige
medlemmer fra betalingstidspunktet og skal meldes inn til NRL fortløpende.
§ 4. LANDSMØTET
1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal som regel holdes
hvert år, på sted og tid fastsatt av foregående landsmøte.
2. Delegatlister fra fylkes- og lokallagene skal være innkommet NRL senest 3 uker før
landmøtet. Medlemstallet pr. 31.12. forrige år utgjør beregningsgrunnlaget for antall
delegater til landmøtet. Fullstendig medlemsliste pr. 31.12. sendes til NRL senest 31.01.
Hvert fylkes/lokallag sender et forholdsmessig antall delegater etter fylkes/lokallagets
medlemstall, slik at hvert påbegynte 10 medlem gir en delegat. I beregningen gjelder store
distrikt som 4 medlemmer, mellomstore distrikt som 2 medlemmer og små distrikt som 1
medlem. Støttemedlemmer gir ikke beregningspoeng.
3. Landsmøtet skal kalles inn 2 - to- måneder før åpningsdato. Med innkallingen skal følge
foreløpig dagsorden.
4. Møterett på landsmøtet har alle NRL's medlemmer. Møteplikt har landsstyret og de valgte
delegatene.
5. Forslagsrett til landsmøtet har landsstyret, fylkes- og lokallag, og landsforbundets
medlemmer unntatt støttemedlemmer. Forslagene må være kommet inn til landsstyret
senest 2 - to - måneder før landsmøtet. Saker som er innkommet senere kan allikevel
fremmes på landsmøtet dersom 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede er enige i dette.
6. Talerett på landsmøtet har alle forbundets medlemmer, unntatt støttemedlemmer.
Talerett har også de som er ansatt i forbundets tjeneste og innbudte gjester.
7. Stemmerett på landsmøtet har de utsendte delegater fra fylkes- og lokallagene samt
landsstyremedlemmer. Sakene avgjøres ved simpelt flertall om ikke annet bestemmes av
landsmøtet. I tilfelle stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved valg av leder og
styremedlemmer kreves allikevel absolutt flertall.
8. Ekstraordinært landsmøte skal avholdes når minst 5 - fem - styremedlemmer krever det.
§ 5. LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE
1. Landsmøtets hovedoppgave er å fastlegge retningslinjer for forbundets politikk og
virksomhet, herunder fastlegge virksomhetsplan for kommende periode, med bindende
virkning for utøvende organer.
2. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på en godkjent
dagsorden, samt regnskap og beretning for den forløpne periode, og budsjett for kommende
år. Regnskapet skal være revidert.

3. Landsmøtet nedsetter en kontrollkomite til å granske fullmakter til neste landsmøtes
delegater, etter at fullmaktene er innkommet til landsstyret, jf. § 4.2. Kontrollkomiteen skal
også påse at landsmøtevedtakene er like på samisk og norsk.
4. Landsmøtet nedsetter en valgkomité som skal komme med forslag til nytt landsstyre ved
neste års valg.
5. Landsmøtet velger landsstyret ved særskilte valg. Fylkes- og lokallagene bør ved forslag til
styremedlem, så langt som mulig, påse at det sikres kvinnerepresentasjon i styret.
6. Landsmøtet velger de medlemmer til landsstyret som er på valg, samt personlige
varamedlemmer til disse. Landsstyremedlemmer med personlige varamedlemmer er på valg
etter følgende mønster, jf § 6.2:
Det ene året velges landsstyremedlemmene fra Sør-Trøndelag og Hedmark, fra Nordland, fra
det vestligste Finnmark og fra reindriftsungdommen.
Det neste år velges landsstyremedlemmene fra Nord-Trøndelag, Troms og Midt-Finnmark.
Landsmøtet velger leder for ungdomsutvalget. Ungdomsutvalget velger selv nestleder.
Landsstyremedlem fra det østligste Finnmark velges hvert tredje år.
Lederen, som velges for to år av gangen, inngår i landsstyret, slik at det til sammen består av
ni medlemmer. Den som har innehatt formannsvervet 2 – to – etterfølgende perioder kan
nekte gjenvalg for like lang tid.
Valg av leder, landsstyremedlemmer med personlige varamenn, samt representanter for
NRL skal foregå skriftlig. De øvrige valg foregår ved åpne votering.
7. Landsmøtet godkjenner vedtektene for fylkes- og lokallagene, og avgjør om nye lag skal
tas opp i forbundet.
8. Landsmøtet avgjør spørsmålet om eksklusjon av medlem i fylkes-/lokallag.
9. Landsmøtet avgjør klage over vedtak fattet av landsstyret.
10. Landsmøtet fastsetter kontingenten for kommende regnskapsperiode, jfr. § 3.2.
§ 6. LANDSSTYRET
1. Landsstyret er landsforbundets høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet.
2. Landsstyret består av ni medlemmer, fordelt slik:
En fra Sør-Trøndelag og Hedmark
En fra Nord-Trøndelag
En fra Nordland
En fra Troms
Tre fra Finnmark (en fra Kautokeino reinsogn, en fra Karasjok reinsogn og en fra Polmak eller
Varanger reinsogn. Styremedlem fra Polmak eller Varanger reinsogn velges for 3 år, og
skifter mellom Polmak og Varanger. Eventuell forlengelse av perioden for Polmak eller

Varanger reinsogn kan foretas ved avtale mellom Varanger Reinsamelag og Polmak
Flyttsamelag.)
En representant fra reindriftsungdommen.
Lederen velges særskilt. Landsstyret velger selv nestleder.
3. Landsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et
styremedlem.
4. Landsstyret sammenkalles så ofte lederen eller minst 5 styremedlemmer finner det
nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer er til stede. Styrets
avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet mellom forslag hvor lederen
stemte for det ene, er hans stemme avgjørende.
5. Lederen gis rett til å forplikte forbundet med sin signatur. Denne rett kan når som helst
trekkes tilbake av landsstyret.
§ 7. LANDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE OG PLIKTER
1. Landsstyret er landsforbundets utøvende organ, og skal drive forbundets virksomhet i
samsvar med dens lover og de retningslinjer som er trukket opp av landsmøtet.
2. Landsstyret forvalter forbundets midler, utarbeider budsjett og regnskap, og forelegger
disse for landsmøtet.
3. Landsstyret legger frem en beretning om virksomheten for landsmøtet.
4. Landsstyret fremme reindriftsamenes krav overfor myndighetene, og kan forhandle med
myndighetene om økonomiske og andre forhold av betydning for reindriftsamene. I samsvar
med landsmøtets retningslinjer kan landsstyret på reindriftsamenes vegne inngå avtaler med
myndighetene om økonomiske og andre forhold av betydning for reindriftsnæringen. Slike
avtaler skal om mulig, forelegges landsmøtet til godkjennelse før de trer i kraft. Landsstyret
kan delegere myndighet til særskilte oppnevnte utvalg.
5. Landsstyret behandler de saker fylkes-/lokallag og medlemmer forelegger landsstyret.
Landsstyrets avgjørelser skal meddeles den saken vedrører. Avgjørelser fattet av
landsstyret kan av den avgjørelsen går imot, kreves innbrakt for førstkommende
landsmøte til endelig avgjørelse. Slikt krav må være innsendt til landsstyret senest 4 – fire uker etter at meddelelsen om landsstyrets avgjørelse er mottatt. Landsstyrets avgjørelse i
enhver sak er bindende inntil landsmøtet annerledes har bestemt.
6. Landsstyret ansetter og administrerer sekretariatets personale.
7. Dersom reindriftsforhandlingene har resultert i store prinsipielle endringer i forhold til
føringer fra siste landsmøte, så skal det innhentes uttalelser fra lokallagene før avtalen
undertegnes.
§ 8. SEKRETARIATET
1. Landsforbundet skal så langt økonomien tillater det ha et fast sekretariat med en

bemanning som faglig og kapasitetsmessig er tilstrekkelig til å løse de foreliggende
arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.
2. Sekretariatets hovedoppgave er å betjene og utføre de arbeidsoppgaver det blir pålagt av
landsstyret og landsmøtet, samt å assistere fylkes- og lokallag, NRL’s utvalg, og
medlemmene, og så langt som mulig fungere som et serviceorgan for medlemmene.
3. Sekretariatets nærmere ansvarsområde reguleres gjennom særskilt instruks som
forelegges landsmøtet til godkjenning.
§ 9. FYLKESLAG/LOKALLAG
1. Landsforbundets oppbygging baseres på en organisering i to plan.
2. Forbundets øverste og samlede organ er landsmøtet med landsstyret som utøvende
organ.
3. På grunntrinnet organiseres fylkeslag eller lokallag som i størst mulig utstrekning
tilsammen skal dekke de samiske reindriftsområdene i Norge. Landsmøtet skal godkjenne
nye lag som ønsker å bli medlem i NRL.
4. Lagene skal i første rekke ta seg av oppgaver av særlig interesse for reindriftsamene i
vedkommende område. Fylkes- og lokallag kan om nødvendig søke assistanse hos
landsstyret og sekretariatet, og skal holde disse orientert om sitt arbeid.
5. Fylkes- og lokallag skal ha rett til å avgi uttalelse ved søknader om medlemskap fra
distrikter og enkeltpersoner innenfor sitt område.
6. I tillegg til disse vedtekter skal det gjelde særlige vedtekter for fylkes- og lokallag som
godkjennes av landsmøtet, jfr. § 5.7.
§ 10. REGNSKAPSPERIODEN
Regnskapsperioden skal følge kalenderåret.
§11. ENDRING AV VEDTEKTENE
Til endring av disse vedtekter kreves minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede
landsmøtedeltakere.
§ 12. TIL OPPLØSNING AV LANDSFORBUNDET
Til oppløsning av landsforbundet kreves minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede
landsmøtedeltakere på to etterfølgende landsmøter. Landsstyret bestemmer i så tilfelle
hvorledes avviklingen skal foregå.

