
 
 
 
 

VEDTEKTER 
 

FOR 
AMBULANSEPERSONELLETS YRKESORGANISASJON - AMPY 

 
 
    
  §§  11  NNaavvnn  
 

 Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon - AMPY 
 

  
  
  §§  22  FFoorrmmååll  
  

 AMPY er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon innen  KFO. 
AMPYs formål er å samle medlemmer i KFO som arbeider innen ambulansetjenesten 
og  - ivareta deres yrkesfaglige og utdanningsmessige interesser 

  - arbeide for deres lønns- og arbeidsvilkår gjennom KFO 
  
  
  §§  33  MMeeddlleemmsskkaapp  
 

 Som medlemmer av AMPY opptas arbeidstakere som har sitt arbeidsområde innen  
 

ambulansetjenesten. Medlemmene inngår i KFOs lokale ledd. 
 
 
  §§  44  KKoonnttiinnggeenntt  
  

 Medlemmene betaler kontingent til KFO etter gjeldende kontingentsatser. Landsstyret  
kan ved behov fastsette kontingent til AMPY for bruk til øremerkede formål. 

 
  
  §§  55  LLaannddssmmøøttee  
 

 Landsmøtet er AMPYs øverste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert 2. år  
 

innen 1. mars. Innkalling og saksliste til landsmøtet må være sendt  
landsmøtedelegatene senest to måneder før landsmøtet avholdes. Forslag til saker som  
skal behandles på landsmøtet må være styret ihende senest en måned før landsmøtet  
holdes. 
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 Landsmøtet skal behandle: 
 
 1.0  Konstituering 
  1.1 Navneopprop 
  1.2 Valg av dirigent 
  1.3 Valg av referent 
  1.4 Godkjenning av innkalling 
  1.5 Godkjenning av dagsorden 
  1.6 Godkjenning av forretningsorden 
  1.7 Valg av 2 personer til protokoll-komitè 
 2.0 Landsstyrets beretninger 
 3.0 Revidert regnskap 31/12 
 4.0 Innkomne forslag 
 5.0 Aktivitetsplan for kommende periode 
 6.0 Rammebudsjett 
 7.0 Valg 
  7.1 Valg av leder 
  7.2 Valg av 3 styremedlemmer 

7.3 Valg av 2 varamedlemmer 
7.4 Valg av ett styremedlem fra hver av de fem AMPY-regionene 
7.5 Valg av 2 medlemmer til valgkomite 
7.6 Valg av revisor og vararevisor 
 

 Leder, nestleder, sekretær og kasserer utgjør sentralstyret i AMPY. Dette styret 
utfører  

de daglige arbeidsoppgavene mellom landstyremøtene. Landsstyret i AMPY består av  
sentralstyret og ett valgt styremedlem fra hver av de fem AMPY-regionene. 
Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret eller minst 1/3 av medlemmene  
ønsker det eller KFOs hovedstyre finner det nødvendig. Ekstraordinært landsmøte må  
innkalles med minst 4 ukers varsel, og kan bare behandle saker som er oppført i  
innkallingen.  

 Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte avgjøres med  
 alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved  stemmelikhet er  

forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes.  
 Valg skjer skriftlig hvis noen delegat krever det eller det er mer enn ett forslag. 
  
  
  §§  66  RReepprreesseennttaassjjoonn  

Landsmøtet består av landsstyret samt 2 delegater fra hver AMPY-region. Landsstyret 
har stemmerett unntatt i spørsmål om beretning og regnskap. I tillegg har  
representanter fra KFO tale- og forslagsrett. 
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  §§  77  LLaannddssssttyyrreett  
  

AMPY ledes i landsmøteperioden av et styre valgt i forhold til regelen i § 5,  og 1 
representant fra hver Ampy region, valgt av denne. 
Landsstyret skal lede yrkesorganisasjonen i overensstemmelse med disse vedtekter,   
iverksette beslutninger truffet av landsmøtet og ivareta medlemmenes interesser i  
overensstemmelse med de nevnte formål i § 2. Landsstyret er beslutningsdyktig når  
minst 4 medlemmer, herunder leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet har  
leder eventuelt nestleder dobbeltstemme.  
 

Landsstyret kan opprette arbeidsgrupper som kan ha ulike områder som arbeidsfelt. 
Eksempel er Kommunikasjon, Fag, Arbeidsvilkår etc. Landsstyret står fritt til å 
utnevne medlemmer til slike arbeidsgrupper når behovet tilsier dette. 

  
  

§§  88  AAMMPPYY--rreeggiioonneerr  
  

 AMPY skal opprette styrer i hver helseregion bestående av leder og 2 styre- 
medlemmer. Lederen av regionstyret skal være fullverdig styremedlem i landsstyret i  
AMPY. På landsmøtene deltar i tillegg de to andre valgte medlemmene fra hvert  
regionstyre. Regionstyret skal være et bindeledd mellom medlemmene og landsstyret.  
 

  
  §§  99  UUtteelluukkkkeellssee  
  

 Medlemmer som handler i strid med AMPYs  vedtekter, eller på annen måte er til  
skade for AMPY kan utelukkes fra AMPY av AMPYs landsstyre. Landsstyrets 
avgjørelse kan ankes til landsmøte. Medlemmet står utenfor AMPY i tiden fra  
utelukkelse til neste landsmøte. Vedtak om utelukkelse oversendes KFOs Hovedstyre.

    
  
  §§  1100  VVeeddtteekkttsseennddrriinnggeerr  
  

 Endring av vedtektene kan bare skje etter behandling på landsmøtet og etter  
godkjenning av KFOs hovedstyre. Forslag til endringer fremsettes som landsmøtesak.  
Vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall. 

  
  
  §§  1111  OOpppplløøssnniinngg  
  

Oppløsning av AMPY kan bare vedtas på ordinært landsmøte, og med 3/4 flertall. 
Ved oppløsning av AMPY vil samtlige medlemmer stå som enkeltmedlemmer i KFO. 
Alle eiendeler og aktiva tilfaller KFO. Når spørsmål om oppløsning  behandles skal 
representanter fra KFO delta med tale- og forslagsrett. 

  
  
  §§  1122  GGooddkkjjeennnniinngg  
  

 Vedtektene ble enstemmig vedtatt på landsmøte i AMPY, den 4. mars 2004.   

 Vedtektene er i samsvar med, og underlagt KFOs vedtekter. 
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