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Gjelder også for de lokale orlogsforeningene:
Bergen Orlogsforening (BOF), Drammen Orlogsforening (DOF),
Fredrikstad Orlogsforening (FOF) Kristiansand Orlogsforening (KOF)
og Oslo Orlogsforening (OOF)
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§ 1. Navn og Formål.
1. Forbundets navn er NORGES ORLOGSFORBUND (NOF).
2. NOF er under beskyttelse av H M Kongen.
3. Forbundets formål er å arbeide for forsvarssaken, samt å ivareta vår maritime
kystkultur med spesiell interesse for Sjøforsvaret.
4. Forbundet er en paraplyorganisasjon for de lokale orlogsforeninger og skal
arbeide for å danne nye lokalforeninger og samle disse i NOF.
5. NOFs motto er: FRA GAST TIL ADMIRAL.
6. Forbundet og lokalforeningene er partipolitisk nøytrale.
§ 2. Medlemmer
1. Primært skal alle som opptas som medlemmer i NOFs lokalforeninger ha utført
tjeneste i Sjøforsvaret. Disse aksepteres som medlemmer mot søknad som
godkjennes av styret i de respektive lokalforeninger.
2. Personer som ikke har tjenestegjort i Sjøforsvaret, men har vært tilknyttet
handelsflåten og/eller har interesse av å støtte NOFs formål, kan søke om
medlemskap som må godkjennes av styret i lokalforeningen.
§ 3. Valg av representanter til forbundets landsmøte
1. Hver orlogsforening har rett til å sende representanter til landsmøtet i henhold til
sitt medlemstall pr. 31. desember året før etter følgende skala:
Inntil 50 medlemmer
2- to representanter,
Fra 50 – 100 medlemmer 3- tre representanter,
Fra 100 – eller mer
4- fire representanter.
2. Foreningene velger selv sine representanter og vararepresentanter for disse.
3. Representantene velges for 1- ett år av gangen.
4. Valgkomiteen dannes av foreningenes nestledere. Den med lengst ansiennitet, er
leder.
§ 4. Valg – forbundsstyrets sammensetning
Forbundsstyret skal bestå av et medlem fra hver lokalforening med varamedlem fra
samme. På ordinært landsmøte velges blant disse president. Det nye styret fordeler
de øvrige verv i sin midte: visepresident, forbundssekretær. og et styremedlem som
også er forbundets kasserer, til kassererfunksjonen kan velges et kompetent
medlem utenom forbundsstyret. Styret kan i særskilte tilfeller delegere verv utenom
sin midte.
Presidenten velges for ett år, de øvrige for to år.
Medlemmer av forbundsstyret regnes ikke som representanter for sin orlogsforening
og er ikke bundet av avgjørelser i sine respektive orlogsforeninger. Det velges i
tillegg to revisorer med vara. Disse er ikke medlemmer av forbundsstyret.
Landsmøtet velger leder av Ordenskollegiet for 3 år. De øvrige medlemmer av
kollegiet dannes av foreningenes ledere.
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§ 5. Forbundets daglige ledelse og regnskap
1. Forbundets sete er i den by/sted hvor presidenten har tilhørighet.
2. Hovedkontoret til Norges Orlogsforbund er i Oslo.
3. Forbundsstyret har den daglige ledelse.
4. Forbundets regnskapsår og årsberetning avsluttes pr. 31. desember.
5. Viktig korrespondanse som sendes ut fra forbundet undertegnes av presidenten
og forbundssekretæren, vanlige saker av visepresidenten eller
forbundssekretæren.
§ 6. Ordinært landsmøte
1. Landsmøtet har den høyeste myndighet i alle saker.
2. Ordinært landsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai måned, på det sted
som er bestemt på foregående landsmøte.
3. Hver lokalforening betaler reiseutgifter og deltakeravgift for sine representanter.
Reiseutgifter og deltakeravgift for forbundsstyret belastes forbundsstyret.
4. NOF betaler reise- og deltakeravgift til Nordisk orlogsstevne for NOFs
delegasjon, leder/styrerepresentanter.
5. Varsel om innkalling vedlagt foreløpig saksliste, må sendes orlogsforeningene pr.
e-post senest 6 – seks uker før landsmøtedato.
6. Saker som ønskes behandlet, må være sendt til forbundet senest 4 – fire uker før
møtedato.
7. Innkalling til landsmøtet sendes senest 2 - to uker før møtedato vedlagt følgende:
a) Forbundsstyrets årsberetning.
b) Revidert regnskap.
c) Dagsorden for møtet med endelig saksliste.
d) Valgkomiteens innstilling.
8. På landsmøtet velges og behandles:
a) Valg av ordstyrer.
b) Valg av to representanter til å underskrive landsmøteprotokollen.
c) Forbundsstyrets årsberetning.
d) Revidert regnskap med revisjonsrapport.
e) Bestemmelse for forbundskontingenten.
f) Budsjett
g) Innsendte forslag og saker som er nevnt i sakslisten.
h) Bestemmelse av arrangør for neste landsmøte
i) Valg
9. Det kan ikke tas avgjørelse i andre saker enn de som er nevnt i den endelige
sakslisten.
10. Over landsmøtes forhandlinger føres protokoll. Avskrift av denne sendes
forbundsstyret innen fire uker etter avholdt landsmøte for videre fordeling til
orlogsforeningene og representantene.
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11.Orlogsforeninger som ikke kan sende representanter kan stemme skriftlig eller
med fullmakt.
12. Orlogsforeninger som sender representanter, men ikke i det antall de har rett til,
telles som om alle har møtt, når det foreligger fullmakt fra foreningen.
13. Alle avgjørelser på landsmøtet avgjøres ved alminnelig stemmeflertall hvis ikke
annet er bestemt.
14. Alle saker hvor stemmelikhet oppstår, er presidentens stemme avgjørende.
15. Landsmøtet sender en hilsen til forbundets høye beskytter Hans Majestet
Kongen.
§ 7. Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte kan når som helst berammes av forbundsstyret eller når
det forlanges av en orlogsforening. Innkalling til slikt møte sendes minst 2 – to uker
før møtedato, vedlagt sakspapirer.
§ 8. Vedtektsendringer
Endringer av Norges Orlogsforbunds vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte
stemmer.
§ 9. Nye orlogsforeninger.
Når nye lokalforeninger etableres, skal forbundsstyret godkjenne disse og være
behjelpelig med vedtekter og annet materiell.
§ 10. Midler fra Norges Orlogsforbund.
Orlogsforeninger kan søke NOF om midler til styrking av den lokale orlogsforening.

§ 11. Oppløsning av Norges Orlogsforbund.
Forslag om oppløsning av forbundet må først forelegges et landsmøte og deretter
sendes orlogsforeningene til uttalelse, hvoretter forslaget behandles på neste
ordinære landsmøte.
Til oppløsning kreves 2/3 flertall som for vedtektsendringer bestemt. Ved eventuell
oppløsning av forbundet tilfaller forbundets midler orlogsforeningene i forhold til
deres innbetaling til forbundet, subsidiært til Marinemuseet i Horten.
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