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1. Formål
FILOSOFERE SAMMEN (FS) er en ideell organisasjon som skal fremme den filosofiske
samtalen i samfunnet. Alle som tilbyr filosofiske samtaler, både til grupper, skoleelever,
barnehagebarn og enkeltpersoner, og alle som støtter arbeidet med å utbre den filosofiske
samtalen på ulike samfunnsarenaer − som skole og barnehage, helsesektoren, fengsler og
andre institusjoner, arbeidsliv, næringsliv og organisasjonsliv − kan bli medlem.
2. Oppgaver
FS skal være en faglig møteplass med stor takhøyde for såvel utøvere som tilhengere av den
filosofiske samtalen i dens ulike utforminger. Prioriterte oppgaver er å:
1) Informere om arrangementer, aktiviteter og tilbud der filosofiske samtaler inngår
2) Arrangere møter, seminarer og symposier om samtalefilosofiske emner
3) Arbeide for å øke utbredelsen av og interessen for samtalebasert filosofi i samfunnet
3. Organisatorisk
3.1. FS har et styre på inntil åtte personer. Styrets medlemmer bør representere ulike former
for filosofiske samtaler og ha en størst mulig bredde og kontaktflate.
3.2. Styremedlemmene velges for to år av gangen, og slik at kun halve styret er på valg på
hvert årsmøte. Dette skal sikre kontinuitet i styrets arbeid.
3.3. Styret konstituerer seg selv med en leder og en nestleder som står for den daglige driften.
En av disse to eller et annet styremedlem velges til redaktør for FSʼ nettsted.
3.4. Medlemmene betaler en årlig medlemskontingent. Kontingentens størrelse fastsettes på
årsmøtet.
3.5. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, deriblant
leder eller nestleder. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
lederen dobbeltstemme. Det føres skriftlig referat fra styrets møter. Saker av større betydning
framlegges på årsmøtet eller på et medlemsmøte.
3.6. Årsmøtet holdes hvert år i løpet av vårsemesteret. Styret innkaller medlemmene til
årsmøte med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet har disse faste punkter:
 Fremlegging av styrets årsmelding for godkjenning
 Fremlegging av revidert regnskap for godkjenning
 Valg av styre
 Fastsettelse av medlemskontingentens størrelse
 Behandling av innkomne forslag
Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte medlemmer. Ved stemmelikhet
forkastes forslaget. Saker som medlemmer vil ta opp på årsmøtet, oversendes styret senest 14
dager før årsmøtet. Endringer av vedtektene kan bare skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall.

Det føres skriftlig referat fra årsmøtet. Årsmøtet kan ha informasjonspunkter som det ikke
stemmes over.
3.7. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av
medlemmene krever det. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og stemme over de
saker som er kunngjort i innkallingen.
3.8. FS kan på årsmøtet besluttes oppløst eller slått sammen med en annen organisasjon. Et
slikt vedtak krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene. Et vedtak om oppløsning
eller sammenslåing skal i tillegg bekreftes på et påfølgende årsmøte, eventuelt ekstraordinært
årsmøte, som det innkalles til i hht. punkt 3.6. Ved oppløsning eller sammenslåing med en
annen organisasjon bestemmer årsmøtet hva FSʼ midler skal brukes til.
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