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Kapittel 1. MA – Rusfri Trafikk sentralt 
 

 
§ 1-1 Formål 
MA – Rusfri Trafikk er en rusfri motor- og interesseorganisasjon for alle som er opptatt 
av trafikksikkerhet, rusfri trafikk og trafikantenes vilkår og ansvar. 
MA – Rusfri Trafikk skal arbeide for:  
.        Bedre trafikksikkerhet  
.        Rusfri trafikk 
.        Medlemmenes interesser som trafikanter 

 
§ 1-2 Organisasjon 
MA – Rusfri Trafikk er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon 
som bygger på lokale avdelinger. MA – Rusfri Trafikk ledes av et sentralstyre, jfr. §§ 1-10 og § 1-
11. 
Organisasjonen sine arrangementer er alle rusfrie. 
 
§ 1-3 Medlemskap 
Enhver som godtar MA – Rusfri Trafikk sine vedtekter og formål, kan bli medlem av 
organisasjonen. 
Organisasjonen har følgende kategorier medlemskap: 
Ordinært medlemskap 
Honnørmedlemskap 
Familiemedlemskap 
Støttemedlemskap 
 
§ 1-4 Kontingent 
Landsmøtet gir retningslinjer for kontingenten for kommende landsmøteperiode. 
Kontingentsatsene for hvert år fastsettes av sentralstyret. 
Medlemmer som tross betalingspåminning ikke har betalt sin kontingent, utgår som medlem 
etter retningslinjer fastsatt av sentralstyret.  
 
§ 1-5 Landsmøte 
Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år. 
Landsmøtet bekjentgjøres av sentralstyret gjennom Motorføreren og rundskriv til 
avdelingene, senest tolv uker før møtet.  Avdelinger skal sende inn til MA – Rusfri 
Trafikk sitt kontor navn på representanter, senest åtte uker før landsmøtet. 
Forslag – unntatt endring av vedtekter som ønskes behandlet på landsmøtet, 
må være kommet til sentralstyret (MA – Rusfri Trafikk sitt kontor) senest to måneder før  
møtet.  
Saksliste og dokumenter til landsmøtet skal være utsendt fra MA – Rusfri Trafikk sitt kontor til 
representantene, senest seks uker før landsmøtet. 
Landsmøtets forhandlinger ledes av dirigenter valgt fortrinnsvis blant landsmøtets 
representanter. 
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§ 1-6 Landsmøtets funksjoner 
Landsmøtet drøfter MA – Rusfri Trafikk sin virksomhet og økonomi på grunnlag av framlagte 
meldinger og regnskaper, og fastsetter retningslinjer for kommende landsmøteperiode. 
 
Følgende saker behandles: 
 

a) Årsmelding og regnskap med revisjonsberetning og innstilling fra kontrollkomiteen. 
b) Fastsettelse av kontingentkategorier og fordeling av kontingenten mellom MA – Rusfri 

Trafikk sentralt, avdelinger og andre vedtatte formål. 
c) Rammer for MA – Rusfri Trafikk sitt arbeid og økonomi i kommende 

landsmøteperiode. 
d) Valg av: 

- sentralstyre i overensstemmelse med § 1-10. 
- kontrollkomité med tre medlemmer og ett varamedlem, jfr. retningslinjer for 
kontrollkomiteen 
- valgkomité med tre medlemmer og to varamedlemmer 
- vedtektsnemnd med tre medlemmer og to varamedlemmer. 
- nemnd for MA – Rusfri Trafikk sin fortjenstmedalje i gull med tre medlemmer og to 
varamedlemmer 
Ved ovennevnte valg bør det tilstrebes en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene. 
Landsmøtet velger revisor. Sentralstyret fastsetter det årlige revisorhonoraret. 

 e)  Valg av sted for neste landsmøte. Hvis dette ikke er mulig, delegeres det til sentralstyret 
 f) Andre saker som er nevnt i innkallingen, eller som ved begynnelsen av landsmøtet 

besluttes tatt opp. En slik beslutning krever 2/3 flertall. 
 
§ 1-7 Representasjon til landsmøtet 
Landsmøtet skal bestå av inntil 90 stemmeberettigede delegater. Dette omfatter delegater fra 
avdelingene, sentralstyret, Ung i trafikken og MAs campingklubb. 
Alle avdelinger har rett til å være representert med minst to delegater.  Avdelingene velger sine 
delegater på årsmøtet. Årsmøtet kan vedta å gi styret fullmakt til å oppnevne delegater til 
landsmøtet. Sentralstyret sender ut oversikt over delegatfordelingen innen den 15.01 i 
landsmøteåret. 
Direkte tilsluttede medlemmer kan delta på landsmøtet og har talerett, men ikke stemmerett.  
I tillegg møter sentralstyrets medlemmer samt to representanter for Ung i trafikken og en 
representant fra MAs Campingklubb, alle med tale- forslags- og stemmerett.  
Antall delegater den enkelte avdeling for øvrig kan oppnevne, fastsettes av sentralstyret i 
forhold til avdelingens andel av det samlede antall medlemmer, basert på registrerte 
medlemmer pr. 01.01. i landsmøteåret. Det benyttes normale avrundingsregler ved 
beregningen. 
Talerett har alle medlemmer av MA og Ung i trafikken ved personlig frammøte. 
Støttemedlemmer har ikke stemmerett. 
 
§ 1-8 Stemmegivning på landsmøter 
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte, godkjente stemmene.  
Blanke stemmer anses som avgitte, godkjente stemmer, unntatt ved valgene. 
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. 
Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.  
Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige 
kandidater som skal velges ved vedkommende avstemning.  
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Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke-foreslåtte kandidater, eller et annet 
antall kandidater enn det som skal velges, godkjennes ikke. 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte, 
godkjente stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har fått flest 
stemmer.  
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
Når det ved valg skal velges flere ved én avstemning, må alle for å anses valgt ha fått mer enn 
halvparten av de avgitte, godkjente stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har 
oppnådd dette i første valgomgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 
stemmene.  
Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses 
de valgt som har fått flest stemmer.  
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
§ 1-9 Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte holdes: 
a) Når ordinært landsmøte eller sentralstyret bestemmer det. 
b) Når 1/10 av avdelingene forlanger det. 
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel.   
Bare saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles.  
 
§ 1-10 Sentralstyret 
MA – Rusfri Trafikk ledes av et sentralstyre på åtte (8) medlemmer og fem (5) varamedlemmer. 
Av disse velges seks styremedlemmer og tre varamedlemmer av landsmøtet, jfr. § 1-6. 
  
Leder og varamedlemmer velges for to år. Styremedlemmer velges for fire år. 
Leder og nestleder velges ved særskilte valg. Nestleder, som velges blant de landsmøtevalgte 
styremedlemmer, velges for to år. 
Av de landsmøtevalgte styremedlemmer trer halvparten ut ved hvert landsmøte. 
Ett styremedlem og ett varamedlem oppnevnes av Ung i trafikken.  
De tilsatte velger blant sine medarbeidere, en representant og ett varamedlem til styret. Denne 
representanten har tale, forslags- og stemmerett i styret. 
Sentralstyret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitt stemmer. Ved stemmelikhet teller lederens / møtelederens stemme dobbelt. 
Sentralstyret holder møte så ofte som leder eller minst tre av de øvrige styremedlemmene 
finner det nødvendig. 
Sentralstyret kan, i sin midte, nedsette et arbeidsutvalg på tre medlemmer. Sentralstyrets leder 
skal være leder for utvalget.  
Sentralstyret fastsetter arbeidsoppgavene til arbeidsutvalget. 
Protokoll fra møter i arbeidsutvalget forelegges og godkjennes av sentralstyret.  
 
 
§ 1-11 Sentralstyrets funksjoner 
Sentralstyret leder organisasjonens virksomhet, etter de retningslinjer og innenfor de 
økonomiske rammer og vedtak som er trukket opp av landsmøtet. Sentralstyret tar opp til 
behandling saker som ligger under MA – Rusfri Trafikk sitt formål, og påser at saker og 
beslutninger behandles og gjennomføres på foreskreven måte.  
Sentralstyret legger fram for landsmøtet til behandling: Årsmelding, regnskap med 
revisjonsberetning og innstilling fra kontrollkomitéen. 
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Sentralstyret skal utarbeide forslag til mandat for MA – Rusfri Trafikk sin kontrollkomité, 
vedtektsnemnd og valgkomité. Disse godkjennes av landsmøtet.    
Sentralstyret oppnevner utvalg/nemnder og representanter til de organer MA – Rusfri Trafikk 
er tilsluttet/medlem av. 
Sentralstyret tilsetter øverste administrative leder. Øvrige ansettelser gjøres av administrativ 
leder. 
 
§ 1-12 Valgbarhet 
Ingen kan ta imot valg til sentralstyret når funksjonstiden har vært fire 
landsmøteperioder i sammenheng. Dette gjelder ikke ved valg av leder. 
 
 
§ 1-13 Habilitet 
Et styremedlem/en ansatt er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller 
til å treffe avgjørelse i en sak når han/hun selv er part i saken; han/hun er i slekt, 
svogerskap, familie eller samboerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller 
sidelinje så nær som søsken; han/hun leder eller har ledende stilling i, eller er medlem 
av styret for, et selskap, en organisasjon eller forening som er part i saken. 
Likeså er han/hun inhabil når andre særlige forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til hans/hennes upartiskhet. 
Et styremedlem/en ansatt skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham/henne 
inhabil. 
En ansatt skal forelegge habilitetsspørsmålet for sin nærmeste overordnede til 
avgjørelse. Generalsekretæren skal forelegge spørsmålet for sentralstyret. I 
sentralstyret treffes avgjørelsen av sentralstyret selv, uten at vedkommende medlem 
deltar. 
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at vedkommende 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans/hennes standpunkt i 
saken og ikke tilsier andre hensyn, at han eller hun viker sete. 
Foruten ansatte og sentralstyremedlemmer gjelder bestemmelsene i nærværende 
paragraf tilsvarende for andre som handler på vegne av organisasjonen. 
 
§ 1-14 Ung i trafikken 
MA – Rusfri Trafikk har overlatt sitt ungdomsarbeid til Ung i trafikken, som en 
selvstendig organisasjon. 
 
§ 1-15 Utmeldelse 
Utmeldelse av et medlem skjer til MA – Rusfri Trafikk sitt kontor.  
 
§ 1-16 Eksklusjon 
Et medlem kan utelukkes dersom det overtrer vedtektene eller på annen måte skader 
organisasjonens anseelse og formål. Vedtak om utelukkelse skjer i sentralstyret. 
 
 
 
 
§ 1-17 Signatur og prokura 
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MA – Rusfri Trafikk sin signatur innehas av organisasjonens leder og generalsekretær i 
fellesskap. MA – Rusfri Trafikk sin generalsekretær meddeles prokura. 
 
§ 1-18 Vedtektsendringer 
Endringer i vedtektene kan bare vedtas på ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall.  
Forslag til endringer må være mottatt av vedtektsnemnda senest tre måneder før 
landsmøtet.  
Forslagene bekjentgjøres sammen med innkallingen til landsmøtet. 
 
§ 1-19 Oppløsning 
Et vedtak om oppløsning fattes av MA – Rusfri Trafikk sitt landsmøte, ev. 
ekstraordinært landsmøte eller sentralstyret etter fullmakt fra landsmøtet. 
Om MA – Rusfri Trafikk blir oppløst skal de midler som organisasjonen besitter, tilfalle 
en organisasjon/institusjon som i hovedsak arbeider med trafikksikkerhet, og spesielt 
rus og trafikk. Hvilken organisasjon/institusjon bestemmes av det samme organ som 
gjør vedtak om oppløsning av MA – Rusfri Trafikk.  
 
 

Kapittel 2. Avdelinger 
 
§ 2-1 Avdelinger  
Sentralstyret godkjenner avdelinger og bestemmer deres geografiske område. 
Tvistespørsmål kan forelegges landsmøtet til avgjørelse. 
Avdelinger som er tilsluttet MA – Rusfri Trafikk, har adgang til, innenfor MA – Rusfri 
Trafikk sitt virksomhetsområde, å iverksette økonomiske tiltak, erverve fast eiendom 
etc. 
Den enkelte avdeling er selvstendig juridisk person. 
 
§ 2-2 Formål 
Avdelingenes formål er å fremme de oppgaver som er nevnt i vedtektene § 1-1, samt å 
støtte opp om utviklingen av og virksomheten i Ung i trafikkens arbeid i avdelingens 
virkeområde. 
 
§ 2-3 Medlemskap 
For medlemskap i avdelingen gjelder de samme regler som er fastsatt i vedtektene § 1-
3, § 1-15 og § 1-16. 
 
§ 2-4 Årsmøte 
Årsmøte holdes innen 15. mars, og bekjentgjøres med minst to ukers varsel ved 
rundskriv til medlemmene, eller på annen hensiktsmessig måte. 
 
På årsmøtet behandles: 
 1.   Styrets melding for foregående kalenderår. 
 2.   Regnskap for foregående kalenderår. 
 3.   Arbeidsplan og budsjett. 
 4.   Innkomne forslag. 
5. Valg av styre (jfr. § 2-6). 
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6.   Valg av avdelingens representant til Ung i trafikkens lokalgruppe, ev. valg av 
ungdomskontakt. 

7. Valg av én revisor og én revisorsuppleant. 
8.   I år med landsmøte: Valg av representant(er) til dette. Valget kan delegeres til 

avdelingens styre. 
9. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må foreligge skriftlig hos styret senest én 
måned før årsmøtet.  
Styret bekjentgjør forslagene sammen med innkallingen til medlemmene. 
 
Stemmerett har alle medlemmer av MA – Rusfri Trafikk og Ung i trafikken ved 
personlig frammøte. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. 
 
§ 2-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes: 
a) Når ordinært årsmøte bestemmer det. 
b) Når minst ti medlemmer forlanger det. 
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst én ukes varsel. Bare saker som er nevnt i 
innkallingen, kan behandles. 
 
§ 2-6 Styret 
Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer med minst 2 varamedlemmer, som velges av 
årsmøtet. Lederen og varamedlemmene velges for ett år om gangen, de øvrige 
styremedlemmene for to år. Halvparten av de øvrige styremedlemmene skal være på valg hvert 
år, første gang ved loddtrekning.  Dersom en avdeling har under 7 medlemmer, kan styret 
bestå av minimum 3 medlemmer. 
Styret velger innen sin midte nestleder, sekretær og kasserer. Kassereren kan velges utenfor 
styret. 
Ung i trafikken har rett til én representant i styret med fulle rettigheter. Valgt ungdomsleder 
tiltrer styret som observatør. 
Avdelingsstyret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller lederens / møtelederens stemme dobbelt. 
 
§ 2-7 Styrets funksjoner 
Styret skal: 
a) Sørge for at årsmøtets beslutninger blir iverksatt. 
b) Gjennomføre tiltak og aktiviteter i samarbeid med sentralleddet. 
c) Informere og presentere MA – Rusfri Trafikk sine synspunkter i avdelingens 

område. 
d) Avgi årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet, og sørge for at disse blir 

sendt MA – Rusfri Trafikk sentralt. 
e) Sette i gang tiltak for å skaffe nye medlemmer til MA – Rusfri Trafikk. 
f) Ellers på beste måte å ivareta MA – Rusfri Trafikk sine interesser. 
 
 
 
§ 2-8 Habilitet 
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Et styremedlem er inhabilt til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 
treffe avgjørelse i en sak når han/hun selv er part i saken; han/hun er i slekt, 
svogerskap, familie eller samboerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller 
sidelinje så nær som søsken; når han/hun leder eller har ledende stilling i, eller er 
medlem av styret for et selskap, en organisasjon eller forening som er part i saken. 
Likeså er han eller hun inhabil når andre særlige forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet. 
Styremedlem skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham/henne inhabil. Styret 
avgjør habilitetsspørsmålet, uten at vedkommende medlem deltar. 
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at vedkommende 
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans/hennes standpunkt i 
saken og ikke tilsier andre hensyn at han/hun viker sete. 
Foruten styremedlemmer gjelder bestemmelsene i nærværende paragraf tilsvarende for 
andre som handler på vegne av organisasjonen. 
 
§ 2-9 Kontingent 
Kontingenten til avdelingen fastsettes som bestemt i vedtektene § 1-6b. 
 
§ 2-10 Årsmelding, regnskap og revisjon 
Avdelingens regnskap følger kalenderåret og skal revideres av avdelingens revisor. 
Regnskapet skal bestå av resultatregnskap og balanse samt eventuelle 
tilleggsopplysninger i noter. Styret skal redegjøre for avdelingens aktivitet gjennom sin 
årsmelding. 
 
§ 2-11 Ungdomsarbeid 
Hvis avdelingen ikke har ungdomsgruppe, ledes ungdomsarbeidet av en årsmøtevalgt 
ungdomsleder som tiltrer avdelingens styre som observatør.  
Ungdomslederen velges for to år om gangen. 
 
§ 2-12 Signatur 
Hver enkelt avdeling er en selvstendig juridisk person. Dette gir avdelingens lovlig valgte styre 
mulighet til å disponere avdelingens samlede eiendeler innenfor rammen av MA – Rusfri 
Trafikk sin formålsparagraf og i henhold til landsmøtevedtatte plandokumenter. Avdelingens 
signatur innehas av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. 
 
§ 2-13 Oppløsning 
En avdeling kan oppløses av sentralstyret dersom medlemstallet synker til under tre 
eller dersom avdelingen ikke avholder årsmøte / ekstraordinært årsmøte tre 
påfølgende år. 
Gjenværende medlemmer informeres og overføres til en nærliggende fungerende 
avdeling som informeres av sentralstyret. 
Avdelingens aktiva overføres sentralleddet og fryses i tre år. Kommer avdelingen i gang 
igjen som selvstendig enhet innen tre år, tilbakeføres midlene. 
I motsatt fall tilfaller midlene den avdeling medlemmene er overført til. 
 
 
§ 2-14 Tvister 
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Tvistespørsmål kan bringes inn for sentralstyret i MA – Rusfri Trafikk, som treffer den 
endelige avgjørelse. 
 
§ 2-15 Vedtektsendringer 
Endringer i eller tillegg til disse vedtekter kan bare foretas på organisasjonens 
landsmøte etter reglene om endringer i vedtektenes § 1-18. 
Avdelingens årsmøte kan vedta supplerende bestemmelser, men for å være gyldig må 
disse godkjennes av sentralstyret. 
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Retningslinjer for vedtektsnemnda i MA Rusfri Trafikk  
 

1. Vedtektsnemnda velges av landsmøtet etter forslag fra landsmøtets valgnemnd. 
 

2. Vedtektsnemnda skal såfremt et medlem krever det, ha møter. 
 

3. Det skal skrives referat fra vedtektsnemnda møter. 
 

4. Forslag til vedtektsendringer må framkomme overfor 
sentralstyret/administrasjonen innen vedtektenes bestemmelse, 3 måneder før 
landsmøtets åpning.  Forslagene oversendes umiddelbart til vedtektsnemnda. 
Avdelingene, tillitsvalgte, medlemmer og sentralstyret har forslagsrett. 

 
5. Vedtektsnemnda skal gjennomgå alle forslag til vedtektsendringer som er 

kommet inn innen fristen. 
 

6. Vedtektsnemndas innstilling skal oversendes sentralstyret. 
 

7. Sentralstyrets kommentarer til innkomne forslag fremmes overfor 
vedtektsnemnda senest 2 måneder før landsmøtets åpning.  

 
8. Både vedtektsnemndas og sentralstyrets innstilling skal legges fram for 

landsmøtet. 
 

9. Innstillingen sendes landsmøtets delegater 6 uker før landsmøtet samtidig med 
de andre dokumentene til landsmøtet. 

 
10. Retningslinjer/mandat for vedtektsnemnda vedtas av landsmøtet etter forslag 

fra sentralstyret. 
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Retningslinjer for kontrollkomitéen i MA Rusfri Trafikk  
 
 
1.        Kontrollkomitéens oppgaver/mandat  
 Kontrollkomitéens oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser ved å påse: 
 

• at de vedtak og beslutninger som landsmøtet har truffet, er blitt 
gjennomført av sentralstyret/arbeidsutvalget og den daglige ledelse, 

 
• at de vedtak som er gjennomført i landsmøteperioden, er i samsvar med 

MA – Rusfri Trafikk sine vedtekter og i overensstemmelse med 
retningslinjer og fullmakter som er gitt av landsmøtet og 

 
• at de økonomiske disposisjoner som er foretatt i landsmøteperioden, er i 

overensstemmelse med vedtak og innenfor budsjettmessige rammer. 
 
2. Sammensetning 

Kontrollkomitéen består av tre medlemmer og ett varamedlem, valgt av 
landsmøtet.  Komitéens medlemmer bør velges blant medlemmer med lang 
erfaring fra ets arbeid, og minst én bør tidligere ha sittet som medlem av 
sentralstyret. 
 

3. Funksjonstid 
Kontrollkomitéens leder, øvrige medlemmer og varamedlem velges for fire år om 
gangen.  Leder for komitéen velges ved særskilt valg.  Ett av de øvrige 
komitémedlemmer velges første gang etter loddtrekning for en periode på to år, 
slik at ikke begge er på valg ved samme landsmøte. 
 

4. Kontrollkomitéens arbeid 
Kontrollkomitéen møter så ofte som det er påkrevd for å sikre tilstrekkelig 
kontroll, og ikke mindre enn en gang pr. arbeidsår.  Det føres protokoll over 
komitéens møter.  MA – Rusfri Trafikk sin administrasjon er sekretariat for 
komitéen. 
Kontrollkomitéen skal gjennomgå protokollen fra seneste landsmøte og alle 
protokoller fra møter i sentralstyre, arbeidsutvalg og utvalg med økonomisk 
bindende vedtaksrett.  Kontrollkomitéen skal også gjennomgå 
revisjonsprotokollen. 
Kontrollkomitéens medlemmer skal fortløpende få tilsendt alle protokoller og 
saksdokumenter som sendes styrets medlemmer og revisor, og for øvrig tilstilles all 
den informasjon og dokumentasjon komitéen finner nødvendig for å kunne utføre 
sitt arbeid på en samvittighetsfull måte.   
Alle ansatte og tillitsvalgte inklusiv revisor har plikt til å besvare spørsmål fra 
kontrollkomitéen. 
Avtroppende kontrollkomité gjennomgår i første halvår av landsmøteåret alle 
protokoller fra sentralstyre- og arbeidsutvalgsmøter fram til rapporten avgis.   
I denne perioden skal arbeid med årsmelding og regnskap, samt forhold av 
vesentlig betydning, prioriteres. 
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Påtroppende kontrollkomité skal også gjennomgå protokollene etter 1. januar i 
landsmøteåret. 
Medlem av kontrollkomitéen er inhabil og må fratre ved behandling av saker som 
hører til den periode vedkommende måtte ha sittet i sentralstyret. 
 

5. Rapporter  
 Kontrollkomitéen utarbeider for hvert kalenderår en rapport om sitt arbeid til 

landsmøtet. Også vesentlige forhold fra tidligere perioder skal kommenteres av 
kontrollkomitéen, dersom dette ikke har vært kjent for tidligere landsmøter.  
Rapportene med komitéens innstilling sendes ut sammen med 
landsmøtedokumentene. 

 
6. Landsmøtets behandling av rapportene 

På landsmøtet legger kontrollkomitéens leder, evt. ved dennes fravær, en annen av 
komitéens medlemmer, fram kontrollkomitéens rapporter med innstillinger.  
Komitéens representant har talerett på landsmøtet ved behandling av 
kontrollkomitéens rapporter eller saker som har tilknytning til disse. 
 

7. Endringer  
 Endringer i disse retningslinjer vedtas av landsmøtet med alminnelig flertall. 
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Retningslinjer for valgnemnda i i MA Rusfri Trafikk  
 

•    Landsmøtet velger valgnemnd og leder av nemnda for påfølgende 
landsmøteperiode. 

 
• Valgnemnda skal bestå av tre (3) medlemmer, inkludert leder, med to 

varamedlemmer. 
 

• Valgnemnda skal aktivt innhente og vurdere forslag på sentralstyre, 
kontrollkomité, vedtektsnemnda, nemnd for MA – Rusfri Trafikk sin 
fortjenstmedalje i gull og revisor. 

 
• Valgnemnda kalles inn til første møte senest i løpet av desember året før 

landsmøtet. 
 

• Valgnemnda skal innen utgangen av januar sende forespørsel om gjenvalg til 
tillitsvalgte som er på valg. 

 
• Valgnemnda skal innen utgangen av januar sende forespørsel til MA – Rusfri 

Trafikk sine avdelinger om forslag til kandidater. 
 

• Valgnemnda setter selv frist for tilbakemelding fra tillitsvalgte/avdelinger. 
 

• Valgnemnda kan uavhengig av innsendte forslag vurdere, og foreslå andre 
kandidater. 

 
• På valgnemndas oppmoding kan nemndmedlemmer innhente utfyllende 

opplysninger om foreslåtte kandidater 
 

• Valgnemnda skal i sitt arbeid legge vekt på faktorer som: 
o Mangfoldet i organisasjonen 
o Likestillingsperspektivet 
o Geografisk tilhørighet 
o Organisatorisk/politisk erfaring i MA – Rusfri Trafikk 
o Kvalifikasjoner/kompetanse/interesser i henhold til MA – Rusfri Trafikk 

sitt formål 
o Arbeide i team/representasjon/deltagelse 

 
• Valgnemnda skal gi kandidater og forslagstillere tilbakemelding om sin 

innstilling 
 

• Valgnemnda skal tilstrebe at nemndas innstilling blir sendt ut til 
representantene/ MA – Rusfri Trafikk sine avdelinger 6 uker før landsmøtet. 
Nemndas innstilling må senest bli offentliggjort før landsmøtet blir satt. 

 
• Valgnemndas leder presenterer nemndas innstilling for landsmøtet. 
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• Innstillingen skal for hver kandidat inneholde navn, alder, avdelingstilhørighet, 

en kortfattet CV og forslagsstiller. 
 

• Dersom noen av nemndas medlemmer blir foreslått og aksepterer kandidaturet, 
trer vedkommende ut av valgnemnda. 

 
• Om nemnda ønsker det skal MA – Rusfri Trafikk sin administrasjon være 

behjelpelig i forbindelse med nemndas arbeid 
(innkallinger/utsendinger/innhentninger og lignende). 

 
• Valgnemndas leder kan om hun/han ser behov for det, ta kontakt med MA – 

Rusfri Trafikk sin leder/ generalsekretær vedrørende arbeidet i nemnda.  
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Retningslinjer for interessegruppers representasjonsrett på 
landsmøtene til i MA - Rusfri Trafikk  

(Vedtatt på MA – Rusfri Trafikk sitt landsmøte 1992 - Revidert på landsmøtet 2016) 
 

1. Når det gjelder representasjonsrett på MA – Rusfri Trafikk sine landsmøter, 
menes interessegruppe som: 
Organisasjonsenhet som er stiftet for å drive virksomhet på et nærmere definert 
område, som normalt ikke utføres av avdelinger. 

 
2. Vilkår for representasjonsrett er: 

• Interessegruppa må anerkjenne MA – Rusfri Trafikk sine vedtekter, og drive 
sin virksomhet i samsvar med MA – Rusfri Trafikk sin formålsparagraf. 

• Interessegruppa sine vedtekter skal godkjennes av sentralstyret. 
• Interessegruppa må inneha en selvstendig stilling i forhold til MA – Rusfri 

Trafikk sine avdelinger. 
• Interessegruppa må være landsdekkende og åpen for alle MA – Rusfri 

Trafikk sine medlemmer. 
• Interessegruppa må bestå av minimum 100 registrerte medlemmer i MA – 

Rusfri Trafikk. 
• Interessegruppa må være demokratisk oppbygd med lik innflytelsesmulighet 

for alle registrerte medlemmer i MA – Rusfri Trafikk. 
• Interessegruppa må ledes av et styre valgt blant de registrerte medlemmene i 

MA – Rusfri Trafikk på årsmøte i gruppa. 
• Interessegruppa må hvert år etter avholdt årsmøte levere melding/rapport til 

sentralstyret. 
• Interessegruppa må ha vært i virksomhet i minst 2 år. 

 
3. Retningslinjene vedtas av landsmøtet. 

 
4. Sentralstyret avgjør om vilkårene er oppfylt. Eventuelle tvistespørsmål 

framlegges for landsmøtet til avgjørelse. 
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Statutter for MA – Rusfri Trafikk sin Fortjenstmedalje i gull  
 
(Vedtatt på MA – Rusfri Trafikk sitt landsmøte 1950. Revidert på landsmøtet i 2002 og på 
landsmøtet i 2016) 
 

1. Til minne om MAs stifter, landssekretær Nils Høgevold, har MA – Rusfri Trafikk 
innstiftet sin fortjenstmedalje. Den er organisasjonens høyeste utmerkelse. 
 

2. Medaljen skal være i gull. På forsiden er innlagt MA – Rusfri Trafikk sitt merke i 
emalje omkranset med ordene: "For fortjenstfullt arbeid". Den andre siden 
bærer teksten: "Til minne om MAs stifter Nils Høgevold". Medaljen bæres i rødt 
bånd. Det utdeles også diplom. 
 

3. Medaljen er innstiftet for å hedre medlemmer som har nedlagt et langvarig og 
særlig fortjenstfullt arbeid i MA – Rusfri Trafikk eller for MA – Rusfri Trafikk sitt 
formål, og som går utover lokal aktivitet i avdeling. 
 

4. Antallet innehavere etter punkt 3 bør ikke overstige 15. 
 

5. Innehavere av medaljen er æresmedlemmer i MA – Rusfri Trafikk. 
 

6. Beslutning om tildeling av fortjenstmedaljen i gull treffes av et utvalg på tre (3) 
medlemmer med to (2) varamedlemmer valgt av landsmøtet. Til gyldig vedtak 
kreves at minst to (2) av utvalgets tre (3) medlemmer stemmer for det. 
 

7. Utdelingen av medaljen skjer i høytidelige former, så vidt mulig under 
landsmøtet. Utdelingen foretas fortrinnsvis av MA – Rusfri Trafikk sin leder. 
 

8. Endringer i disse statutter behandles som vedtektsendring, jfr. vedtektenes § 1-
20. Statuttene inntas sammen med MA – Rusfri Trafikk sine vedtekter. 

 
  



 
Vedtekter for MA – Rusfri Trafikk – vedtatt på landsmøtet 2020 Side 17 
 

Statutter for MA – Rusfri Trafikk sin Fortjenstmedalje i sølv  
 
(Vedtatt på MA – Rusfri Trafikk sitt landsmøte 1956. Revidert på landsmøtet i 1998) 
 

1. MA – Rusfri Trafikk sin fortjenstmedalje i sølv er innstiftet for å hedre: 
 

a) medlemmer som har nedlagt et langvarig og særlig fortjenstfullt arbeid for  
MA – Rusfri Trafikk ved minimum 15 års aktivt arbeid som tillitsvalgt i 
avdelings- og/eller sentralstyre, eller som på annen måte har gjort særdeles 
meget til fremme av MA – Rusfri Trafikk sitt formål, og 

b) personer utenfor et som har gjort særdeles meget til fremme av MA – Rusfri 
Trafikk sitt formål. 

 
2. Medaljen har samme utforming som gullmedaljen. På forsiden er innlagt MA – 

Rusfri Trafikk sitt merke i emalje omkranset med ordene «For fortjenstfullt 
arbeid».   
På baksiden kan avdelingens navn inngraveres. Medaljen bæres i blått bånd. 

 
3. Medaljen tildeles av sentralstyret, vanligvis etter innstilling av avdelingsstyret.

  
Forslagsrett har alle MA – Rusfri Trafikk sine medlemmer. 

 
4. Utdeling av medaljen skjer så vidt mulig i høytidelige former. 

 
5. Endringer i disse statutter behandles som vedtektsendring, jfr. MA – Rusfri 

Trafikk sine vedtekter § 1-19. Statuttene inntas sammen med MA – Rusfri 
Trafikk sine vedtekter. 
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Statutter for MA – Rusfri Trafikk sitt Hedersmerke for langt 
og trofast medlemskap *  
 
(Vedtatt på MA – Rusfri trafikk sitt landsmøte 1996) 
 
 
1. MA – Rusfri Trafikk sitt hedersmerke med tilhørende diplom tildeles for å 

oppmuntre og belønne medlemmer som gjennom langt og trofast medlemskap har 
støttet organisasjonen. 

 
2. Hedersmerket består av ets ordinære jakkemerke med en forgylt løvkrans omkring.  

 Hedersmerket utdeles i tre grader betegnet i merket med én gullstjerne for hver 
grad. 

 1. grads merke tildeles etter 20 års sammenhengende medlemskap. 
 2. grads merke tildeles etter 30 års sammenhengende medlemskap. 
 3. grads merke tildeles etter 40 års sammenhengende medlemskap. 
 Hedersmerket med tilhørende diplom blir mottakerens eiendom. 
 
3. Ordningen administreres av kontoret. Tildelingen bør så langt det er mulig, skje på 

avdelingens årsmøte. 
Utgiftene til merke og diplom deles likt mellom avdelingen medlemmet tilhører og 
MA – Rusfri Trafikk sentralt. Dersom hedersmerket med tilhørende diplom tildeles 
et medlem som ikke er knyttet til noen avdeling, bæres utgiftene i sin helhet av et 
sentralt. 

 
 
 
*) Tidligere MAs hedersmerke for fortjenstfull kjøring  

(vedtatt på MAs landsmøte 1974). 
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Statutter for MA – Rusfri Trafikk sin Trafikkplakett  
 
(Vedtatt på MA – Rusfri Trafikk sitt landsmøte 1966. Revidert på landsmøtet 1994.) 
 
 
1. MA – Rusfri Trafikk sin Trafikkplakett er innstiftet for å hedre medlemmer av MA 

– Rusfri Trafikk og andre personer som har nedlagt et særlig dyktig og interessert 
arbeid til fremme av trafikksikkerheten.  
 Den kan utdeles én gang årlig til et medlem i MA – Rusfri Trafikk og en annen 
person. 

 
2. Plaketten er i sølv i størrelsen 80 x 120 mm og montert på en svart treplate. På 

plaketten er montert MA – Rusfri Trafikk sitt merke omgitt av en eikeløvkrans, der 
det er inngravert følgende tekst: 

 
«MAs TRAFIKKPLAKETT (årstall) tildelt (navn) for godt arbeid til fremme av 
trafikksikkerheten». 

 
3. Forslag på kandidater fremmes skriftlig eller muntlig til sentralstyret, som fatter 

beslutning om tildeling av plaketten med vanlig flertall. 
 
4.  Utdelingen av plaketten foregår på MA – Rusfri Trafikk sitt landsmøte eller ved en 

annen passende anledning så snart som mulig etter at beslutning om tildeling er 
fattet. 

 
5. Endringer i disse statuetter vedtas av landsmøtet med alminnelig flertall. 
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