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Postadresse  Veiledningstelefon 

Postboks 94  880 08 845 
  (mandag-fredag kl. 09-15 /mandag-torsdag kl. 18-21) 

1451 Nesoddtangen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Innkalling 
 

Landsmøte 2015 
 

25.-26.. april  
 

Scandic Solli Hotell (Parkveien, Oslo) 
 
 

Saksliste  
 
Sak 1 Åpning og konstituering 
Sak 2 Hovedstyrets beretning 2013 - 2014 
Sak 3 Regnskap 2013 - 2014 
Sak 4 Budsjett 
Sak 5 Forslag til handlingsplan 2015-2017 
Sak 6 Innkomne forslag 
Sak 7 Valg  
 
Saker som foreslås tatt opp på det ordinære landsmøtet må være meddelt skriftlig til hovedstyret 
senest 4 uker før landsmøtet. 

Saksdokumenter sendes alle delegatene og legges på www.f2f.no senest 2 uker før 
landsmøtet. 
 
Delegater til landsmøtet fra fylkeslagene skal være valgt på de respektive fylkeslagenes 
årsmøter. Det må foreligge gyldig medlemskap, og navn på delegat/er skal sendes til e-
postadresse soel-le@online.no senest 1. april 2015 sammen med ankomsttid. 
 
Landsmøtet samles til festmiddag lørdag kveld. 
Overnatting på hotellet og reisekostnader dekkes mot reiseregning som sendes hovedstyrets 
kasserer snarest i etterkant og senest 14 dager etter møtet. 
 
Med vennlig hilsen  
For Foreningen 2 Foreldre  
 
 
Rune H. Rækken 

Konst.leder 
 

mailto:soel-le@online.no


 
 

 

 

 

  

Landsmøte 
25.-26.. april 2013 

Scandic Solli Hotell, Oslo 
DAGSORDEN 

 
Kl. 0930              Registrering 

Kl. 1030        Velkommen 

Kl. 1130       Landsmøte 2015 

Kl. 1300 Lunch 

Kl. 1400               Foredrag Jon Morten Melhus 

Kl 1530 Pause 

Kl 1545 Landsmøtet fortsetter 

Kl. 2000       Festmiddag 

 
Sak 1                  Åpning og konstituering 
  konstituert leder Rune Harald Rækken ønsker velkommen til Landsmøtet 2015 
 
  a) Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter, 2 møtevitner  
  b) Vedta dagsorden  
  c) Vedta forretningsorden for Landsmøtet. Sakspapirer vedlagt.  
  d) Organisasjonen F2F –Leder Rune Harald Rækken 
  e) Landet rundt – fylkeslagene presenterer egne lokale aktiviteter (10 min/lag) 

 
Sak 2                Hovedstyrets beretning 2013 - 2014 leder Rune Harald Rækken 
  Sakspapirer, se vedlegg  

 
Sak 3                  Regnskap 2013 - 2014 Kasserer Per Vidar Bredesen  
  Godkjenning av regnskap 2013-2014. Sakspapirer vedlagt 

 
Sak 4                    Budsjett Kasserer Per Vidar Bredesen 
  Hovedstyret legger frem sin budsjettinnstilling, vedlagt 

 
Sak 5                    Forslag til handlingsplan 2015-2017 - konst. leder Rune Harald Rækken 

 
Sak 6                      Forslag, vedtak 

a) Innkomne saker 
b) Fastsettelse av medlemskontingent 

 
Sak 7                      Valg 

a) Hovedstyret 
Valgkomiteens innstilling - komitèleder Nils Haugland, vedlagt 

b) Revisjon 
Landsmøtet velger revisor for Foreningen 2 Foreldre 

c) Valgkomité 
Landsmøtet velger valgkomitè 

 
Kl. 2000                Middag 

 
Søndag 
kl. 0930                 Landsmøtet fortsetter 

Landsmøtet avsluttes senest kl. 1400 (vennligst ta hensyn til dette ved bestilling av flybilletter 
og lignende) 



 
 

 

 

 
 

Forslag til forretningsorden for 
Landsmøtet 

 

 
1) Stemmeberettigede 
Som stemmeberettigede er de lovlig valgte delegater fra fylkeslagene og hovedstyret. Delegatene må 
være fullverdig medlem av F2F, dvs ha gyldig fullt medlemskap eller familiemedlemskap. 

 
Observatører fra fylkeslag med fylkeskontakter innvilges delegatstatus med stemmerett etter 
samme fordelingsnøkkel som for fylkeslag med aktive fylkesstyrer. 

 
2) Fullmakt 
Det gis ikke mulighet til å stille med stemmefullmakt på landsmøtet. 

 
3) Observatører 
Det er ethvert fullverdig medlems rett til å delta på Landsmøtet som observatør, dvs. fullt betalende 
medlemmer og familiemedlemmer kan delta. Støttemedlemmer eller medlemmer som er  suspenderte 
eller ekskluderte, har ikke adgang på landsmøtet. 

 
Observatører har tale- men ikke stemmerett. Landsmøtet kan med simpelt flertall avgjøre at observatører 
skal miste sin talerett enkeltvis. 

 
4) Taletid 
Et innlegg varer tre minutter. Man tegner seg til innlegg ved å vise seddel med delegatnummer. En replikk varer 
ett minutt. Man tegner seg til replikk ved å holde to fingre i lufta under innlegg. Det tegnes maks tre 
replikker på hvert innlegg. 
Replikk på replikk skal ikke innvilges fra ordstyrerbordet. 

 
5) Taleliste, strek 
Under debatten skal ordstyrer føre talelisten og sikre at saken ikke debatteres utover tidsrammen satt 
for saken. Ordstyrer foreslår å sette strek, og skal ved slikt forslag referere talelisten. Eventuell 
votering over oppheving av strek gjøres med simpelt flertall. 

 
6) Voteringsorden 
Ordstyrer foreslår voteringsorden. Dersom andre forslag til voteringsorden kommer, skal disse voteres 
over umiddelbart. Voteringsorden avgjøres ved simpelt flertall. 

 
7) Saksopplysning 
Saksopplysning og forslag til voteringsorden gis ved tegn for saksopplysning. Ordstyrer skal 
umiddelbart gi ordet til saksopplysning, og umiddelbart klubbe ytringer som går utover 
saksopplysning. 

 
8) Forretningsorden vedtas under Sak 1: "Konstituering av møtet" 
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Årsberetning for 2013 
Foreningen 2 Foreldre 

 
 
A) Foreningens formål 
Foreningen 2 Foreldre har i perioden fortsatt arbeidet for å skape trygge familieforhold for barn med to hjem, 
og for å sikre barns rett til likeverdige kontakt med foreldrene og familienettverk på begge sider, uavhengig av 
foreldrenes samlivsstatus. 
 
I tillegg har F2F i perioden jobbet spesielt for å forebygge konflikter og problemer i forbindelse med 
samlivsbrudd gjennom opplysningsarbeid rettet mot foreldre, gjennom samarbeid med andre aktører innen 
barnelovområdet. F2F er representert fast i Forum for Barnekonvensjonen.  
 
B) Hovedstyret 
Fram til landsmøtet 20.04.13 besto hovedstyret av: 
 
Roger Sollied Johansen  Leder 

Rune Harald Rækken  Nestleder 

Perry Helmundsen  Organisatorisk leder 

Sidsel Tallaksen   Kasserer 

Nils Haugland   Styremedlem 

Wenche Woldseth  Styremedlem 

Ketil Petersen   Styremedlem 

Anders Gjerland   1. vara 

Hans Tau Hatlestad  2. vara 

Sidsel Tallaksen har hatt permisjon fra midten av 2012 pga sykdom og Nils Haugland ivaretok 
kassererfunksjonen fram til landsmøtet 2013. 

 

Fra landsmøtet 2013, med umiddelbart etterfølgende konstituering av nestleder og organisatorisk leder, har 
styret hatt følgende sammensetning: 

 

Roger Sollied Johansen  Leder 
Rune Harald Rækken  Nestleder  
Sølvi Leander   Organisatorisk leder 
Per Vidar Bredesen  Kasserer 
Ketil Petersen   Styremedlem 
Hans Tau Hatlestad  Styremedlem 
Warren Eversley   Styremedlem 
Ove Hansen   1. vara 
Hans Christian Flaathen  2. vara 
Monica Kleffelgård  3. vara 

 

C) Medlemsoversikt   
Etter noe nedgang i medlemsmassen i noen år, hadde vi en økning på 37 medlemmer i 2013.Per 31.12.13 
hadde F2F 717 medlemmer, mot 680 medlemmer på samme tidspunkt foregående år.  
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Medlemsmassen viser fortsatt en overvekt av menn, det være seg samværsfedre og fedre med hovedomsorg 
eller felles omsorg. Stadig flere kvinner melder seg inn og mye tyder at dette ofte er samværsmødre og 
steforeldre, samt besteforeldre. I tillegg kommer stadig flere voksne skilsmissebarn. 
 
D) Sentrale aktiviteter  
 
Media 
Det har i perioden vært en rekke medieutspill i forbindelse med aktuelle saker relatert til barn og foreldre i 
samfunnsdebatten, og også reaktiv oppfølging av saker fra media. Foreningen har vært representert gjennom 
debatter og innslag i radio og TV og aviser. Leserinnlegg i aviser er også en kanal for å nå ut med F2Fs 
meninger. 
 
F2F er tilknyttet MyNewsDesk www.mynewsdesk.no. Dette er et digitalt nyhetsrom på nettet, hvor journalister 
og andre interesserte kan abonnere på pressemeldinger og nyheter fra F2F.  
 
Landsmøte 
Det ble avholdt landsmøte 2013  for tillitsvalgte fra hovedstyret og fylkeslagene, og øvrige medlemmer på  
Raddison Blue Gardermoen 20-21.04 2013. For detaljer vises det til protokollen fra landsmøtet 2013. 
 
F2F Bladet 
Redaktør er Ketil Petersen.  Han administrerer materiell, frister og levering og sørger for den redaksjonelle 
gjennomgangen i forbindelse med utgivelsene av Foreningen 2 Foreldres fagblad. Rune Rækken er med i 
bladets redaksjon, men det er mange som bidrar med stoff til bladet. 
 
Bladet distribueres til alle medlemmer og foreningens nettverk inklusive NAV-kontorer, 
familierådgivningskontorer og stortingspolitikere foruten at det er gjort tilgjengelig gjennom Bladkongen.no 
 
Familiepolitisk møte 
I forkant av stortingsvalget 2013 sendte F2F ut familiepolitiske spørsmål til partiene. Spørsmål og de svarene vi 
fikk inn fra partiene ble trykket i medlemsbladet F2F som en "velgerveiledning".  
 
10. juni gjennomførte F2F familiepolitisk møte i Litteraturhuset i Oslo. Følgende innledere og paneldeltakere 
stilte fra Stortingets familiekomité og partiene: Gunn Karin Gjul (AP), Solveig Horne (FRP), Rannveig Kvifte 
Andresen (SV), Olov Grøtting (SP), Linda Hofstad Helleland (H), Guri Melby (V), Anne Kathrine Skjørshammer 
(KrF). 
 
Innledningene fra paneldeltakerne er tilgjengelig på F2Fs kanal på Youtube : 
http://www.youtube.com/foreningen2foreldre 
 
Medlemsaktiviteter/tilbud 
Rådgivningstjenesten med gratis juridisk veiledning mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10-14, jurist Peter 
Meidell ivaretar dette. I tillegg er det rådgivningstjeneste de fleste ukedager kl 18-21. Dette ivaretas av 
fylkeslagene. 
 
Fykeslaget i Oslo og Akershus har gjennomført månedelige temamøter, med følgende foredragsholder og titler: 
08. januar Kari Willoughby, dommer Follo tingrett: "Saksforberedende møter i saker etter   
  barneloven – praktisk gjennomføring og erfaringer" 
12. februar Grete Nordhelle, advokat og psykolog og Ujagar Singh Sakhi, cand. polit. og   
  psykologisk rådgiver - "Kilden, ny kompetanse for å hjelpe mennesker på avveie i  
  sitt eget liv". 
05. mars  Jørgen Lorentzen, kjønnsforsker. "Fedre før og nå", "Fra patriarkat til    
  intimitetsdemokrati" eller "Farskapets historie og nye utfordringer for far i dag" 

http://www.mynewsdesk.com/no
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09. april  Advokat Erik Mørch - "Hvordan ønsker dere at  du og barna skal ha det?" 
07. mai  Advokat Erik Mørch - "Hvem har rett i saker om barn? Barnet, foreldrene eller en  
  fagfremmed?" 
10. juni  Familiepolitisk møte i Litteraturhuset (i samarbeid med hovedstyret) 
03. september Anne Nielsen, førskolelærer, forfatter og samtaleterapeut i psykosyntese - "Foreldrerollen 
  - oppdragelse i en ny tid" 
08. oktober Advokat Erik Mørch - "Hvorfor er det så vanskelig å endre seg?" 
05. november Stein Willumsen Kippersund - "Barnebidrag. Delt bosted. 50/50 omsorg." (basert  
  på hans bok med samme tittel.) 
 
Mange av disse foredragene er tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldres kanal på Youtube 
http://www.youtube.com/foreningen2foreldre 

Fylkeslaget i Hordaland, Buskerud/Vestfold og Rogaland har gjennomført tilsvarende møter. 
 
Hovedstyret mener det er viktig for F2F å ha et tilbud til dem som har kommet gjennom samlivsbruddfasen. 
Dersom vi klarer å tilby attraktive medlemstilbud antar vi at det blir langt lettere for foreningen å holde på våre 
medlemmer.  
 
Det er inngått avtaler om medlemstilbud med Rica Hotell og NEMI Forsikring og andre tilbud er under 
forhandling og skal gi medlemmene gode og rimelige tilbud. Disse gjøres fortløpende tilgjengelige på f2f.no og i 
F2F-bladet. 
 
Web/Facebook 
Hjemmesidene til foreningen www.f2f.no og foreningens Facebook-side 
https://www.facebook.com/Foreningen2Foreldre med tilhørende diskusjonsforum for medlemmene er 
sentrale kommunikasjonskanaler for foreningen.  

  
Høringer til lovforslag 
F2F ved leder Roger Sollied Johansen og nestleder Rune Harald Rækken har vært på høring i Stortingets 
familiekomité 23.04.13 vedrørende foreslåtte endringer i barneloven. F2F formidlet vårt grunnsyn  som er at 
barneloven skal håndtere "normale" samlivsbrudd så får barnevernloven og eventuelt straffeloven håndtere de 
mer "ekstreme" sakene. Vi støtter de gode uttrykte intensjoner om å beskytte barn mot vold og overgrep, men 
mener de foreslåtte tiltak er for lite treffsikre og kan misbrukes av hevngjerrige foreldre. F2F mener at 
kontradiksjon ikke kan erstattes av selvjustis. Vi har videre påpekt at høring av barn ikke er uproblematisk, og 
at det er vanskelig å vite om det er barnets egne meninger som kommer til utrykk når barnet er utsatt for sterk 
påvirkning fra den ene eller begge foreldre. F2F har også tatt til orde for sterkere kvalitetssikring av de 
sakkyndige i barnesaker, et synspunkt barneombudet for øvrig fremmet uavhengig av F2F under 
komitéhøringen.  

 
F2F har også avgitt høringssvar når det gjelder samvær under tilsyn. F2Fs grunnsyn er at samværsretten må 
beskyttes, ikke svekkes ytterligere, og at rammene for samvær under tilsyn bør utvides da samvær under tilsyn 
ofte er måten å holde samvær i gang på når en av partene urettmessig prøver å stoppe samvær. Det har vært 
mye fokus i den offentlige debatten på samværsforelders eventuelt manglende omsorgskompetanse, mens 
bostedsforelders eventuelle manglende omsorgskompetanse fortsatt ser ut til å være et tabu i det norske 
samfunnet. Samvær under tilsyn bør i større grad fremheves som et konstruktivt tiltak for å bedre 
foreldresamarbeidet om felles barn, og som et grunnlag for opptrapping til vanlig samvær hvor det er grunnlag 
for dette. Barneloven som den fungerer i dag er for konfliktorientert og virker splittende mellom barn og 
foreldre. Barneloven gir et for stort spillerom for konfliktorienterte og manipulative foreldre, til skade for 
barna.  
 



 

Side 4/5 

F2F har også avgitt høringssvar til "Gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen av 1996 om beskyttelse av 
barn m.v.". Foreningen 2 Foreldre støtter at Haagkonvensjonen av 1996 tas inn i norsk lov ved inkorporasjon. 
Foreldreansvaret står sentralt i Haagkonvensjonen, og F2F mener at for barn født i Norge bør begge biologiske 
foreldre få del i foreldreansvaret automatisk i kraft av å være foreldre. Flyttespørsmålet er også sentralt, og for 
å styrke barneperspektivet bør flyttespørsmålet, også innenlands, fjernes helt fra bostedsforelders mandat og 
legges under felles foreldreansvar. Avgjørelsen om flytting med barn bør tas av foreldrene i fellesskap, evt. av 
retten dersom foreldrene ikke blir enige. Dersom en flytting med barnet finner sted må det også fastsettes 
hvordan samvær med den andre forelderen kan gjennomføres, f.eks. ved at større deler av ferien tilbringes hos 
samværsforelder for å kompensere for bortfall av hverdagssamvær pga lange reiseavstander. Tilslutning til 
Haagkonvensjonen bør skje på en måte som fremmer likeverdig foreldreskap og barns rett til to foreldre, hele 
familien, og rett til naturlig stedstilhørighet. 

 
Ekstern deltagelse 
Rune Harald Rækken var invitert foredragsholder ved konferansen "Responsible fatherhood. The experience of 
Russia, Norway and Sweden "  i St. Petersburg i oktober, hvor familien og ansvarlig farskap var temaet. Tittelen 
på Rækkens foredrag var " In the best interests of the child - in the re-organised family. Active parenting after 
divorce".  F2Fs foredrag omhandlet situasjonen for barn med foreldre som ikke bor sammen, og hvordan F2F 
mener at en forbedret barnelov kan sikre at barna beholder begge foreldre som ressurser selv om mor og far 
ikke bor sammen. Rækken pekte i foredraget også på en del problemer vi ser i kjølvannet av eksisterende 
barnelov. Det var stor interesse og spørrelyst bland russerne for å trekke på erfaringer fra nabolandene i vest.  
 
E) Lokal aktivitet. 
Den lokale aktiviteten har vært svært varierende også i år. Mange fylkeslag har stor aktivitet, og får mye ut av 
små ressurser. Per dato er det fylkesstyrer i Oslo og Akershus, Rogaland, Telemark og Hordaland og. Det er 
kontaktpersoner i Agder, Buskerud, Trøndelag, Vestfold, Sogn og Fjordane, Østfold, Nordland og 
Troms/Finnmark. 
 
Noen fylkeslag har mange medlemmer, men dessverre liten aktivitet. Som i de fleste organisasjoner som drives 
på frivillig basis er det også i F2F til tider vanskelig å få folk til å bidra.  
Dette har heldigvis i mindre grad gått utover medlemmene, da rådgivingstelefoner og medlemsaktiviteter har 
vært prioritert. Men mediearbeidet, arbeidet mot bedrifter og andre organisasjoner, samt lokale politikere, har 
i en del lokallag vært mindre omfattende enn ønskelig. Det gjør at mange forslag og tiltak til dels renner ut i 
sanden fordi de ikke følges opp lokalt. 
 
Fylkesmøter 
Fylkesmøter har blitt gjeninnført. Hovedstyret ønsker at telefoniske fylkeslagsmøter for fylkeslag med aktive 
fylkesstyrer eller med kontaktpersoner arrangeres oftere fordi dette kan være en kilde til både motivasjon og 
idébank for alle lokale tillitsvalgte. 
 

G) Økonomi 
Driftsinntektene ble noe under nivået for 2012.  Inntektene fra medlemskontingenten er redusert med ca 
40.000 kr.  F2F sentralt mottok kroner 217.5 00,- i driftsstøtte for 2013 (Bufdir). Mva-refusjonen fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet økte med 7.000 kr.  

Samlede driftskostnader ble ca 32.000 kr høyere enn 2012; økningen skyldes i hovedsak at det ble arrangert 
landsmøte i 2013.  Driftsresultat i 2013 viste et underskudd på kr 33.064,78.  , mot et overskudd på kr 
20.653,05 året før. 

Egenkapitalen per 31.12.13 var  kr 172.293,-. 



foreningen 2 foreldre
H) Arbeidsmiljø
Foreningen 2 Foreldre har ikke hatt noen ansatte i 2013.

l) tikestilling
Medfernsrnassen består av cirka 10 7o kvinner og9O % menn.
F2Fs hovedstyre har mannlig leder og kvinnelig organisatorisk nestleder. Av hovedstyrets 7 faste medlemmer er
L kvinne og 6 menn. F2F ønsker å være en pådriver for likestilling på alle samfunnsområder, også i vår egen
organisasjon, og vil jobbe aktivt for å rekruttere medlemmer av begge kjønn til våre styrer.

J) Videre drift
Hovedstyrets vurdering er at Foreningen med opparbeidet positiv egenkapital har midler til videre drift på

samme nivå som i 2013.

K) Eksklusjoner
Det har ikke vært suspensjoner/eksklusjoner i perioden.

L) Oppsummering.
Mange har jobbet jevnt og trutt i Foreningen 2 Foreldre i 2013 også, og vi må erkjenne at et er en fast "hard
kjerne" som holder aktivitetene gående. Vi har prioritert oppfølging av medlemmer som kontakter oss, fast
utgivelse av medlemsbladet, faste medlemskvelder i noen fylkeslag samt oppfølging av myndighetene og skape
den oppmerksomhet i media som vi makter. Men samtidig er det en utfordring å få flere enn "Tordenskiolds
soldater" til å forplikte seg. Resultatet er at vi som forening fortsatt sliter med å være så synlige i

samfunnsbildet som vi ønsker. Ren pragmatisme sier oss at vi må tilpasse aktivitetsnivået og ambisjonene etter
de ressurser som til enhver tid er til rådighet for frivillig arbeide.

Harestua, 25. februar 2014

A*X@o*
For Foreningen 2 Foreldre
Rune Harald Rækken, fung. leder
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Handlingsplan 
Foreningen 2 Foreldre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trygge familieforhold for barn med to hjem 

Trygg Modig Engasjert Tydelig Kunnskap Kompetanse 

Gode løsninger Barna i fokus Barnas talerør 

Nettverk etter samlivsbrudd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2017 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Prioriterte aktiviteter 

- Styrke og tilrettelegge for aktivitet som genererer medlemskap i F2F og som styrker økonomien 

- Jobbing mot politiske miljøer som pådriver for ny barnelov basert på likeverdig foreldreskap 

- Proaktivt og reaktivt arbeid mot media og saker til medlemsbladet 

- Bruke sosiale media i større grad 

 

 

Faste aktiviteter 

- Rådgivningstjeneste/telefonveiledning av medlemmene til faste tider 

- Gratis juridisk veiledning for medlemmer 

- Arrangere månedlige faglig orienterte medlemsmøter lokalt 

 

Følges opp 

- Organisasjonsutvikling 

 
 
 

 
Harestua, 12. april 2015 

 
 
---------------------------------
- For Foreningen 2 
Foreldre Rune Harald 
Rækken 
konstituert leder 



Innkomne saker.  
 
Forslag 1. forslag til vedtektsendring fra F2F Hordaland. 
 
 
F2F Hordaland har på styremøtet den 11.03.15 besluttet å melde inn sak til 
vedtektsendring for hele organisasjonen. 
 
Lokallaget er kjent med at ulike lokallag har egne vedtekter. Formålet med dette 
forslaget er å redusere behovet for lokale vedtekter relatert til årsmøtet. 
Vedtektsendringen består i hovedsak at regler for gjennomføring av LM tilpasses til 
lokallagsnivå. 
 
Gevinsten ved vedtektsendringen vil kunne være  

 økt fokus på avvikling av lokale årsmøter slik at man kan få inn forslag fra 
lokale medlemmer 

 medlemmene får varsel i rimelig tid at årsmøtet er forestående 

 medlemmene får tid til å forberede seg 

 økt oppmerksomhet om lokaldemokratiet i F2F 

 lokallagene får økt fokus på frister relatert til årsmøtet 
 
Under min signatur er F2F Hordalands forslag om vedtektsendringer. 
 
Bergen, 12.03.15 
 
John Michal Sørensen 
Leder, F2F Hordaland 
 
 
Ny § 6.6 
Saker som foreslås tatt opp på det ordinære årsmøtet må være meddelt skriftlig til 
fylkesstyret senest 2 uker før årsmøtet. 
 
Ny § 6.7 
Den offisielle innkallingen til årsmøtet skal skje med 1 ukes varsel. Med innkallingen 
skal følge; dagsorden, innkomne forslag, revidert regnskap og årsberetning. 
Foreliggende saksdokumenter gjøres tilgjengelig i sin helhet til medlemmene via e-
post eller nettside. 
 
Ny § 6.8 
Ekstraordinært årsmøte avholdes enten etter vedtak av fylkesstyret med simpelt 
flertall eller når 1/4 av fylkeslagets medlemmer skriftlig forlanger det. Innkalling skjer 
på samme måte som ordinært årsmøte. 
 
Ny § 6.9 
Åsmøtet skal; 
a) velge møtedirigent, 1 møtereferent og 2 møtevitner. 
b) vedta dagsorden 
c) behandle årsberetning 
d) behandle revidert regnskap og vedta budsjett. 



e) behandle andre innkomne forslag og vedta handlingsplan for kommende periode. 
f) velge leder, kasserer, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge. 
g) velge revisor. 
h) velge valgkomite. 
i) foreta andre valg tillagt foreningen. 
 
Ny § 6.10 
Valgkomiteen skal bestå av leder og ett medlem som ikke er valgt til lokallagsstyret. 
Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til styreverv. Valgkomiteens innstilling 
skal foreligge lokallaget senest 2 uker før årsmøtet og skal vedlegges innkallingen. 
Alle innkomne forslag skal kunngjøres på årsmøtet. Alle tillitsvalgte er på valg ved 
hvert årsmøte, og kan gjenvelges. Lokallagsstyret fremmer innstilling til valgkomité. 
 
Ny § 6.11 
Bare saker som er oppført på dagsorden kan behandles på årsmøtet. 
 
Opprinnelig § 6.6 endres til § 6.12 og de resterende paragrafene i kap 6 forskyves i 
samsvar med dette. 
 
 
Hovedstyrets innstilling: Hovedstyret mener at disse foreslåtte endringene klargjør 
hvordan fylkeslagene skal gjennomføre sine årsmøter. Hovedstyret innstiller på at 
vedtektsendringene vedtas i sin helhet. 
 
 

 

Forslag 2.  
 
Presisering av at man må ha fullverdig medlemskap for å kunne være 
tillitsvalgt i F2F. Fra hovedstyret. 
 
Praksis har vært, og det har vært kommunisert tydelig at det kreves fullverdig 
medlemskap (ikke støttemedlem) for å kunne være tillitsvalgt i F2F. Dette pga 
enkelte uheldige episoder hvor folk har stilt som tillitsvalgte uten å ha medlemskapet i 
orden. 
 
Forslag til ny § 2.4 
For å kunne ta tillitsverv i Foreningen 2 Foreldre kreves fullverdig medlemskap (ikke 
støttemedlemskap). 
 
Nåværende § 2.4 blir ny § 2.5 etc. 
 
 



Styrehonorar for kommende landsmøteperiode 2015-2017 
 
Hovedstyret ønsker å videreføre ordningen med styrehonorar. 
 
Hvert styremedlem og varamedlem innrømmes et årlig styrehonorar på kroner 5.000,-. Styrehonorar 
økes til kroner 8.000,- pr. styremedlem og vara om vi oppnår et medlemstall på minimum 1.000 per 
31.12.  
 
Styrehonorar inntil kroner 8.000,- er skattefritt og det enkelte styremedlem kan fritt gi sitt honorar 
tilbake til F2F som gave om honoraret ikke ønskes mottatt.  
 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedstyret ber om landsmøtets tilslutning til dette. 
  



Medlemskontingent 2016 og 2017: 

 
Medlemskontingenten for 2015 er: 

-     Kr 450 per år for fullverdig medlemskap 

-     Kr 300 per år for støttemedlemskap 

-     Kr 550 per år for familiemedlemskap 

 

Det gis 50 kr rabatt i kontingenten om den betales via nett/kredittkort. 
 

 
Hovedstyrets vurdering 
 
Medlemskontingentens størrelse er en avveining mellom å skaffe F2F tilstrekkelige inntekter til en 
forsvarlig drift, og det å ha en pris for medlemskapet som gjør det attraktive å være medlem. 
Hovedstyret anser at medlemskontingenten i dag ligger på et rimelig nivå, som en bør tilstrebe og 
beholde. Samtidig kan det være behov for å foreta mindre endringer i kontingenten for å kunne 
møte eventuelle økonomiske utfordringer i landsmøteperioden. 

 
Forslag til vedtak 
Kontingenten for 2016 og 2017 beholdes som utgangspunkt på dagens nivå. Landsmøtet gir 
hovedstyret fullmakt til å justere kontingenten inntil 100 kroner opp eller ned for samtlige 
medlemskapskategorier, dersom økonomiske hensyn tilsier det. Landsmøtet gir også 
hovedstyret fullmakt til å kjøre "kampanjer" til reduserte priser for å skaffe flere medlemmer, 
for å hente inn igjen "frafalne" medlemmer etc. 

 



Foreningen 2 Foreldre 

v/ Hovedstyret 
 

 

Valgkomiteen i F2F v/ 

Nils Haugland (leder) 
Arild Teigen 

Thorleif Fyrand 

  

 

 Bergen 10.04.2015 

 

Innstilling fra valgkomiteen i F2F til landsmøtet 2015. 
 

Valgkomiteen ble utnevnt på forrige landsmøte og har arbeidet ut fra vedtektene i § 3.6. 

 

Komiteen har, via e-post og telefoner, kontaktet tillitsvalgte og andre ressurspersoner i F2F og 

bedt om forslag til kandidater. Etter mottatte forslag og avklaringer har vårt arbeid bestått av å 

foreta en vurdering av hvilken styresammensetning som vi tror kan gjøre den beste jobben for 

foreningen i den kommende styreperioden. Hver av kandidatene har sagt seg villig til å stille 

til valg. 

 

Ut fra arbeidet fremmer valgkomiteen følgende enstemmige innstilling til landsmøtet. 

 

Leder: 
Rune Harald Rækken, Oslo og Akershus 

 

Styremedlemmer: 
Warren Eversley, Hordaland 

Helene Gram, Rogaland 

Hans Tau Hatlestad, Hordaland 

Sølvi Leander, Oslo og Akershus 

Ketil Petersen, Trøndelag 

John Michal Sørensen, Hordaland 

 

Varamedlemmer:  
1. Hans Christian Flaathen, Oslo og Akershus 

2. Anders Gjerland, Sogn og Fjordane 

3. Normund Elvegård, Buskerud 

 

Det har ikke lykkes valgkomiteen å legge frem forslag til kasserer, og vi innstiller derfor kun 

leder + seks styremedlemmer (i alfabetisk rekkefølge) samt tre nummererte varamedlemmer.  

 

Lykke til med landsmøtet og med valget av nytt hovedstyre! 

 

 

For valgkomiteen 

 

 

 

 

 Thorleif Fyrand   Nils Haugland (leder)        Arild Teigen 

 (sign) (sign)                (sign) 



 

____________________________________________________________________ 
Postadresse         Telefon 

Postboks 94, 1451 Nesoddtangen       880 08 845 

          E-post 

          post@f2f.no 
          Hjemmeside 

          www.f2f.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VEDTEKTER 
for 

FORENINGEN 2 FORELDRE 

 
 

 

------------------------------------------------------ 

Revidert 28. april 1996 
Med endringer vedtatt  

21. mars 1999  
18. mars 2001  
27. april 2003 
18. mars 2007 
18. april 2009 
9. april 2011 

20. april 2013 
------------------------------------------------------ 
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PARAGRAF 1 

HOVEDFORMÅL 

 

§ 1.1 

Arbeide for barns rettssikkerhet ved å arbeide for at barn, uavhengig av foreldrenes 

samlivsstatus, sikres rett til jevn og likeverdig kontakt med begge foreldre og 

familienettverk på begge sider i henhold til Menneskerettighetene og FNs 

Barnekonvensjon.  

 

§ 1.2 

Arbeide for at begge foreldre samarbeider om ansvaret og omsorgen for barna etter 

samlivsbrudd 

 

§ 1.3 

Arbeide for at foreldrene deler de faktiske utgifter til barna etter begges økonomiske evne 

og antall omsorgsdager. 

 

§ 1.4 

Arbeide for likestilling og likeverd på familieområdet. 

 

§ 1.5 

Arbeide for tiltak som bedrer barns livssituasjon, fysiske og psykiske helse etter 

samlivsbrudd, slik at barn med to hjem får best mulig oppvekstvilkår.  

 

 

PARAGRAF 2 

MEDLEMSKAP 

 

§ 2.1 

Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem.  

 

§ 2.2 

Kun betalende personlige medlemmer har fulle medlemsrettigheter. Landsmøtet fastsetter 

kontingentsatsene for hhv. medlemskap, familiemedlemskap og støttemedlemskap. 

 

§ 2.3 

Kontingentinnbetaling gir medlemmene rettigheter fra kontingenten blir innbetalt, og 1 år 

frem. De som betaler etter 1. november i et år gis tilhørende rettigheter for hele påfølgende 

år. 

 

 

§ 2.4 

Suspensjon kan skje dersom medlemmet har motarbeidet foreningen, eller oppført seg på en 

måte som kan skade foreningen. Styret i fylkeslag kan overfor F2Fs hovedstyre innstille på 

suspensjon. Dersom hovedstyret innstiller et medlem til suspensjon skal fylkeslagets 

styre/fylkeskontakt konsulteres før eventuell suspensjon foretas. Suspensjon krever 2/3 

flertall i hovedstyret.. Suspenderte medlemmer kan ikke inneha tillitsverv. Dersom 
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medlemmet innen frist på 14 dager skriftlig ber om det, har medlemmet rett til å få 

suspensjonsvedtaket behandlet på nytt i hovedstyret.  

 

 

§ 2.5 

Førstkommende landsmøte kan heve suspensjonen eller bestemme eksklusjon. Eksklusjon 

krever minst 2/3 flertall. Gjenopptak av ekskludert medlem kan behandles på landsmøtet 

etter 2 år, og krever 2/3 talls flertall. 

 

 

§ 2.6 

Tillitsvalgte som står i egen sak/egen konflikt kan søke hovedstyret om permisjon fra 

tillitsverv i F2F inntil egen sak /egen konflikt er avsluttet, eller Hovedstyret kan etter 

konsultasjon med fylkeslaget fristille den tillitsvalgte mens saken pågår.  

 

 

§ 2.7 

Tillitsvalgte og andre som uttaler seg på vegne av F2F i strid med F2Fs verdigrunnlag, og 

som ikke følger de anvisninger som gis om å rette seg etter F2Fs verdigrunnlag, kan av 

hovedstyret etter konsultasjon med fylkeslaget ilegges karantene i forhold til å uttale seg på 

vegne av F2F for en periode. 

 

PARAGRAF 3 

LANDSMØTET 

 

§ 3.1 

Det ordinære landsmøtet avholdes 2. hvert år i perioden mars til mai måned. Tidspunkt og 

sted for landsmøtet skal meddeles til fylkeslag, og kontaktpersoner i fylker hvor fylkeslag 

ikke eksisterer, senest 8 uker før møtet. 

 

§ 3.2 

Saker som foreslås tatt opp på det ordinære landsmøtet må være meddelt skriftlig til 

hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet.  

 

§ 3.3 

Den offisielle innkallingen til landsmøtet skal skje med 2 ukers varsel. Med innkallingen 

skal følge; dagsorden, innkomne forslag, revidert regnskap og årsberetning. Foreliggende 

saksdokumenter sendes i sin helhet til fylkeslag og til kontaktpersoner og fullt betalende 

medlemmer på forespørsel. 

 

§ 3.4 

Ekstraordinært landsmøte avholdes enten etter vedtak av hovedstyret med simpelt flertall 

eller når 3/4 av fylkeslagene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer på samme måte som 

ordinært landsmøte. 
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§ 3.5 

Landsmøtet skal; 

a) velge møtedirigent, 2 møtereferenter og 2 møtevitner. 

b) vedta dagsorden 

c) behandle årsberetning 

d) behandle revidert regnskap, vedta budsjett, fastsette kontingent og fordelingsnøkkel 

mellom fylkeslag og hovedstyret. 

e) behandle andre innkomne forslag og vedta handlingsplan for kommende periode. 

f) velge leder, kasserer, 5 styremedlemmer og 3 nummererte varamedlemmer. 

g) velge revisor og vararevisor. 

h) velge valgkomite. 

i) foreta andre valg tillagt foreningen. 

 

§ 3.6 

Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer som ikke er valgt til hovedstyret. 

Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til tillitsverv. Valgkomiteens innstilling 

skal foreligge Hovedstyret senest 8 uker før Landsmøtet og skal vedlegges innkallingen. 

Alle innkomne forslag skal kunngjøres på Landsmøtet. Alle tillitsvalgte er på valg ved hvert 

Landsmøte, og kan gjenvelges. Hovedstyret fremmer innstilling til valgkomité. 

 

§ 3.7 

Bare saker som er oppført på dagsorden, eller som er besluttet tatt opp med 2/3 flertall kan 

behandles på landsmøtet. 

 

§ 3.8 

Hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale-/forslagsrett og stemmerett. 

Lovlig valgte delegater fra fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med kontaktperson har 

også stemmerett. Fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med kontaktperson velger delegater 

til Landsmøtet etter følgende fordelingsnøkkel: 1 delegat per påbegynt 50 fullverdige 

medlemmer. Med fullverdige medlemmer menes familiemedlemmer eller fullt 

betalende medlemmer (ikke støttemedlemmer). 

 

Navnene på delegater og vara delegatene rapporteres til Hovedstyret senest 2 uker før 

Landsmøtet. 

 

§ 3.9 

Vedtak på landmøtet gjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. 

Ved stemmelikhet gjør møtedirigentens stemme utslaget. Ingen kan møte eller avgi stemme 

ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 

 

§ 3.10 

Ingen fylkeslag kan ha mer enn 30 % av det totale antall delegater. 
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PARAGRAF 4 

HOVEDSTYRET 

 

§ 4.1 

Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom Landsmøtene, og består av leder, 

kasserer, 5 medlemmer og 3 nummererte vara-medlemmer. 

 

§ 4.2 

Hovedstyrets medlemmer mottar et årlig styrehonorar. Landsmøtet fastsetter størrelsen på 

styrehonorarene for den kommende landsmøteperioden. 

 

§ 4.3 

Hovedstyret skal;  

a) Konstituere seg med valg av nestleder, organisatorisk leder og redaktør til 

medlemsbladet. Hovedstyret nedsetter aktuelle utvalg, komiteer og arbeidsgrupper.  

b) Lede foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene, handlingsplan og 

Landsmøtevedtak. Hovedstyret skal tilstrebe at Fylkeslagene får uttale seg vedrørende 

viktige spørsmål og saker.  

c) Avgjøre alle saker som ikke er behandlet av landsmøtet.  

d) Forberede landsmøtet og sette opp dagsorden.  

 

§ 4.4 

Hovedstyremøter holdes etter leders innkalling, eller når minst 4 medlemmer forlanger det. 

Vedtak er gyldig når minst 4 medlemmer er tilstede, herunder leder eller nestleder. Lederen, 

eventuelt nestlederen, leder hovedstyrets møter, og har ansvaret for at det føres protokoll. 

Observatører kan innkalles etter behov. 

 

§ 4.5 

Hovedstyret har ansvaret for utgivelsen av medlemsbladet. Redaktøren av medlemsbladet 

har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og leder er bladets ansvarlige redaktør. 

 

§ 4.6 

Årene mellom landsmøtene skal hovedstyret arrangere et landsdekkende faglig seminar for 

medlemmene. 

 

§ 4.7 

Leder forestår den daglige forretningsførsel i samsvar med vedtektene, vedtak på 

landsmøtet og i hovedstyret. Lederen har ansvaret for at nødvendig informasjon blir 

oversendt fylkeslag og kontaktpersoner. 

 

PARAGRAF 5 

MEDLEMSFORTEGNELSE, ØKONOMI, REGNSKAP, REVISJON MM. 

 

§ 5.1 

Kasserer er ansvarlig for foreningens midler og den daglige regnskapsførsel. 
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§ 5.2 

Kassereren avslutter og gjør opp regnskapet hvert år før landsmøtet. Regnskapet skal 

revideres av den valgte revisor som skal avgi revisjonsberetning på landsmøtet. 

 

§ 5.3 

Medlemskontingenten betales til hovedorganisasjonens konto. Alle fylkeslag skal motta et 

minimums driftsbeløp fastsatt av Landsmøtet. Kun fylkeslag som innrapporterer i henhold 

til § 6.7 og som har hatt løpende medlemsaktiviteter i perioden vil motta driftsstøtte.  

 

Fylkeslag og fylkeskontakter kan til enhver tid søke prosjektmidler i forhold til egen 

handlingsplan. Prosjektrapport med regnskap må foreligge innen en gitt dato. Gjennomføres 

ikke prosjektet iht søknad tilbakeføres innvilget beløp til hovedorganisasjonens konto. 
 

PARAGRAF 6 

FYLKESLAG 

 

§ 6.1 

Det kan til enhver tid opprettes fylkeslag med fylkesstyre i de fylker hvor dette er ønskelig. 

I fylker uten fylkeslag er det alternativt anledning til å velge en fylkeskontakt. 

Fylkeskontakten rapporterer i likhet med fylkeslagene til hovedstyret. Vedkommende 

fungerer som hovedressursperson og er hovedstyrets kommunikasjonsledd for aktivitet og 

informasjon rettet mot medlemmene i fylket. 

 
Fylkeslag/fylkeskontakter arbeider i samsvar med formålsparagrafene, de vedtekter som 

gjelder for F2Fs hovedorganisasjon. Fylkeslag/fylkeskontakter skal fremme F2Fs 

målsettinger og virksomhet innen sitt geografiske område 

 

 

§ 6.2 

Fylkeslagene/fylkeskontakter har ansvaret for oppfølging av lokale aktører som lokale 

media og politikere fra eget fylke. Hovedstyret har ansvaret for oppfølging av riksdekkende 

aktører og media, samt rikspolitikere. Hovedstyret kan gi enkeltpersoner eller fylkeslag 

mandat til å følge opp enkeltsaker eller oppgaver, eller avlaste hovedstyret i slike saker. En 

fylkeskontakt skal godkjennes av hovedstyret, og representerer sitt fylke slik et fylkesstyre 

gjør. 

 

 

§ 6.3 

Et fylkeslag kan dannes av minst 5 medlemmer bosatt i samme fylke. Årsmøte skal 

avholdes hvert år, før fristen i § 6.6 Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, budsjett og 

arbeidsplan og foretar valg av tillitsvalgte. Alle fylkeslag skal ha en valgkomite bestående 

av minst 2 medlemmer som er uavhengig av styret. Valgkomiteen innstiller nytt styre, og 

styret innstiller ny valgkomite minst 2 uker før de lokale årsmøter. Alle oppmøtte 

fullverdige medlemmer bosatt i fylket har stemmerett. 

 

I fylker med  fylkeskontakt er det ikke krav om eget årsmøte. 
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§ 6.4 

Fullverdige medlemmer som ikke er bosatt i et fylke som har aktivt fylkeslag er valgbare og 

har stemmerett på årsmøtet i nærmeste fylke. 

 

 

§ 6.5 

Styret i fylkeslaget består minimum av leder, kasserer og 1 styremedlem. Eventuelle 

vararepresentanter har møterett på alle lokale styremøter. Ved fulltallig styre har ikke 

vararepresentanter stemmerett, ved forfall rykker vararepresentanter inn som ordinære 

møtedeltakere med stemmerett. 

 

§ 6.6 

Fylkeslag avgir årsberetning, årsmøtereferat, regnskap og budsjett på fastlagte maler innen 

15.02. til hovedstyret. 

 

§ 6.7 

Lokale vedtekter fremlegges Hovedstyret for godkjenning. 

 

§ 6.8 

Hovedstyrerepresentanter har møterett, talerett og forslagsrett i alle lokale styremøter. 

 

§ 6.9  
Ved oppløsning av fylkeslag tilfaller dets midler F2Fs hovedorganisasjon. 

 

 

PARAGRAF 7 

TAUSHETSPLIKT 

 

§ 7.1 

Alle tillitsvalgte i F2F skal underskrive taushetserklæring. 

 

PARAGRAF 8 

VEDTEKTSENDRINGER 

 

§ 8.1 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på ordinært landsmøte. Sammenslåing med eller 

opptak av foreninger med tilsvarende formål krever 3/4 flertall. 

 

PARAGRAF 9 

OPPLØSNING AV HOVEDORGANISASJONEN 

 

§ 9.1 

Oppløsning av foreningen må vedtas på to påfølgende ordinære landsmøter med 3/4 flertall 

begge ganger. 
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§ 9.2 

Ved oppløsning skal foreningens midler disponeres i samsvar med F2Fs formål, eller av 

organisasjoner som ivaretar disse formål, etter oppløsende landsmøte sitt ønske. 

 

 

PARAGRAF 10 

IKRAFTTREDEN 

 

§ 10.1 

Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. den 20.04.2013 og erstatter tidligere vedtekter for 

Foreningen 2 Foreldre. 

---------------------------------------------------- 
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