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DAGSORDEN  
 
1. Velkommen 
2. Valg av møtedirigent 
3. Valg av 2 referenter og 2 møtevitner 
4. Vedta dagsorden 
5. Behandle styrets årsberetning for 2011 
6. Behandle revidert regnskap for 2011 
7. Behandle innkomne forslag  
8. Drøfte handlingsplan for kommende periode 
9. Behandle budsjett for kommende periode 
10. Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer 
11. Valg av revisor 
12. Valg av valgkomite 

 
Etter at det formelle årsmøtet er avsluttet cirka kl.19 holder forfatter Anne Nilsen foredrag 
om Foreldrerollen på bakgrunn av sin bok med samme tittel. 
 
 

Velkommen! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus 
Erik Mørch 
Leder 
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Årsberetning 2011 
 
Foreningens formål 
Foreningen 2 Foreldre arbeider for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem. 
Vi mener dette best oppnås ved å sikre at barna får beholde begge foreldre som ressurser og kan 
motta livslangt foreldreskap fra begge foreldre, også om mor og far ikke er kjærester lenger. 
Barns rett til et familieliv med begge foreldre er nedfelt i så vel FNs barnekonvensjon som i Den 
Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. 
Foreningen jobber for at begge biologiske foreldre gis felles foreldreansvar og felles omsorg og 
ansvar for felles barn, og for likestilling og likeverd på det familiepolitiske området. 
 
Det vises for øvrig til Foreningen 2 Foreldres vedtekter. 
 
Styret 
Styret består ved inngangen til 2012 av følgende personer: 
 

Leder Erik Mørch 
Nestleder Sølvi Leander 
Kasserer  Rune Harald Rækken 
Styremedlem Bjørnar Strøm 
Styremedlem Torstein Johnsen 
Varamedlem 1 Jens Sunde 
Varamedlem 2 Peter Meidell 
Varamedlem 3 Ole Andreas Berg Rusten 
Varamedlem 4 Lill Hege Furulund Høimyr 
  

Styret avtalte under konstitueringen spesielle interesser og hjertesaker i forhold til 
ansvarsområder for perioden og dette resulterte i følgende arbeidsfordeling: 
 
Ole: Web 
Rune: Media, særdomstol, politikk, strategi 
Erik: Media, foredrag 
Bjørnar: Allround 
Jens: Advokatvalg, samvær opp til halve tiden 
Torstein: Media, ”døråpner” 
Lill Hege: Juss barnelov, barnevernlov 
Peter: Særdomstol, rettshjelp 
Sølvi: Referent styremøter og andre administrative oppgaver 
Nye oppgaver har blitt utvidet og fordelt fortløpende 
 
Styrets møter 
Styret har i denne årsmøteperioden hatt 10 styremøter: 9. februar, 8. mars, 5. april, 7. juni, 
30. august, 4. oktober, 15. november, 6. desember i 2011, og i 2012 16. og 31. januar. 
Møtested har vært Rica Victoria Hotell. 
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Medlemsmøter/temamøter 
Temamøtene er lagt til umiddelbart etter styremøtene og tirsdager har vist seg som en dag som 
passer i forhold til midtukesamvær for medlemmene. Antall frammøtte på temamøtene har 
variert mellom 10 og rundt 50. 
 
Foredrag i 2011:  
25.01: ”Barnelovens konsekvenser for barn”, advokat Erik Mørch 
08.03: ”Når samlivsbruddet rammer”, Sølvi Leander, Familierådhuset 
03.05. ”Psykopati og narsissme”, journalist og forfatter Aud Dalsegg 
05.04. ”Er du på vei inn i en mulig rettssak eller er du midt oppe i en?” Advokat Erik Mørch 
07.06. ”Sakkyndige, den virkelige dommer?” Psykolog og sakkyndig Per Kaald 
30.08: ”Saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker”. Advokat Erik Mørch 
04.10: ” Selvfølelse? Manipulering? Narsissime? Psykopati? Projisering” Advokat Erik Mørch 
15.11: ” Barnelov og menneskerettigheter”. Jurist, dommer og forfatter av boken ”EMK”, Tor 
 Ehlers Bertelsen 
06.12: ” Er du lei av å ikke blir hørt?” Advokat Erik Mørch 
 
Foredrag på YouTube 
Majoriteten av foredragene ligger på Foreningen 2 Foreldres kanal på YouTube, 
http://www.youtube.com/user/foreningen2foreldre?feature=mhee 

 
Landsmøtet 
Oslo Akershus var representert med 6 delegater til landsmøtet 9.-10. april som ble avholdt på 
Quality Hotell Mastemyr: Erik Mørch, Roger Sollied Johansen, Bjørnar Strøm, Rune Rækken, Lill 
Hege Høimyr, Sølvi Leander. Peter Meidell (ankom lørdag kveld), Rune Rækken, Bjørnar Strøm, 
Peter Meidell og Lill Hege Høimyr representerte også hovedstyret. 
 
Rådgivning 
Rådgivningstjeneste og juridisk veiledning mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10-15, Peter 
ivaretar dette og Øystein Rudjord besvarer rådgivningstjenesten på tirsdager kl. 18-21.  
 
Media og internett 
Oslo Akershus har representert F2F gjennom media og levert saker for bruk i medlemsbladet. 
Peter Meidell og Rune Harald Rækken inngår i redaksjonen for medlemsbladet Foreningen 2 
Foreldre, og Lill Hege Høimyr og Sølvi Leander har bidratt med artikler og informasjon til bladet. 
 
Vårt bidrag til oppdatering av F2Fs webside er ikke gjennomført fordi vedkommende som skulle 
gjøre jobben har permisjon, men økt tilgjengelighet på sosiale medier ivaretas av hovedstyret og 
ny og forbedret side på Facebook er lansert: Foreningen 2 Foreldre. 
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Økonomi 
F2F Oslo og Akershus mottok i 2011 drift-/og aktivitetsstøtten fra Oslo kommune på kr. 40.000,-. 
   
Regnskap 2011 viser at utgiftene til styre- og medlemsmøter langt overskrider budsjettet. Cirka 
kr. 42.000,- i kostnader til styremøter og medlemsmøter i 2011 danner bakgrunn for at F2F Oslo 
og Akershus har søkt hovedstyret om kr 15.000,- i prosjektmidler for 2012 slik at det høye 
aktivitetsnivået kan opprettholdes. 

 

Driftsresultatet 2011 for F2F Oslo Akershus: kr. 2.278,-. 
 
Medlemsoversikt 
Fylkeslaget hadde per 31.12.11: 286 medlemmer. 
Tilsvarende per 31.12.10: 334 medlemmer, en nedgang på 48. 
 
Organisasjonsutvikling 
Organisasjonsutviklingen som skal styrke foreningen og motivere alle fylkeslag til økt samarbeid 
og synlighet ivaretas av organisatorisk leder i hovedstyret. Hovedstyret jobber med etablering av 
en strategi mot valget i 2013 på familiepolitikk/endringer i barneloven. F2F Oslo Akershus bidrag 
til sistnevnte er imidlertid utsatt, og nytt styre oppfordres til å forberede innspill til hovedstyret 
for videre behandling. 
 
Kontakt med medlemmene 
Alle medlemmene i Oslo Akershus og omkringliggende fylkeslag har mottatt invitasjon til 
temamøtene i 2011.  
 
F2F drives fullstendig på frivillig basis etter at kontoret ble nedlagt fra februar 2010. 
Peter Meidell tilbyr gratis rettshjelp til F2Fs medlemmer, og han besvarer F2Fs telefon på dagtid 
og e-post.  En stor takk til Peter som er i kontakt med medlemmer hver dag. Øvrige tillitsvalgte 
og vakttelefonen mottar også henvendelser fra medlemmene. 
 
Ordningen om faddere for alle nye medlemmer som ble vedtatt opprettet i 2009 slik at de skulle 
få tettere oppfølging har ikke kommet i gang ennå, dog får alle nyinnmeldte i fylkeslaget 
personlig velkomstmelding fra nestleder med relevant informasjon. 
 
Ekstern deltagelse 
Rune H. Rækken deltok i panel hos www.mammanett.no sitt foreldrepanel og etter å ha blitt 
kontaktet for et foreldremøte den 22. november. Dette resulterte i følgende oppslag: 
http://mammanett.no/foreldrepanelet11/aleneforeldre 
 
  

http://www.mammanett.no/
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Egenevaluering 
Handlingsplan 2011 versus hva som er utført? 
En gjennomgang viser at vi har dekket bra de oppgavene som er prioritert i handlingsplanen, til 
tross for få ressurser som har dratt lasset. Handlingsplanens oppgaver som skulle følges opp har 
vært dekket mindre bra.  
 
Hva har vært bra? 

 Bra faglige møter, bra oppslutning og diskusjoner 

 F2F-bladet utkommer regelmessig i papirutgave 

 Økt aktivitet i gruppen Foreningen 2 Foreldre på Facebook 
 
Hva er vi mindre fornøyd med?  

 Barneministerens reservasjoner til likeverdig foreldreskap  

 Vanskelighetene med å skape en samfunnsdebatt rundt barneloven og dens 
betydning for barn og foreldre. 

 Websiden fungerer ikke godt nok, er for statisk, noe som skyldes få innspill om saker 
 
Det understrekes at de fleste av disse ”negative” faktorer har vært utenfor fylkeslagets 
herredømme. 
 
Oppsummering 
Fylkesstyret er fortsatt bevisst sin rolle som støttefunksjon for hovedstyret og flere av 
hovedstyrets medlemmer kommer fra Oslo og Akershus. Den viktigste aktiviteten i denne 
perioden har etter styrets syn vært temamøtene som har generert stor interesse både fra 
medlemmer og andre. 
 
 
Oslo, 22. januar 2012 
 
Styret F2F Fylkeslag Oslo og Akershus 
Erik Mørch (Sign.) 
Leder 



Styremøter 13000 16256 00 13 000 5 000

Regnskap for 2011
F2F,  Oslo og Akershus Fylkeslag
Drift Oslo og Akershus fylkeslag

Budsjettpost
Budsjett 
2011

Regnskap 
2011

Budsjett 
2010

Regnskap 
2010

Inntekter
Medlemskontingent
Seminarer (inngangspenger)
Andre Tilskudd/tilbakeføring fra DNB
Driftstilskudd fra Oslo Kommune 40000 40000 130000 20 000
Støtte hovedstyret 10000 10000 10 000
Sponsing annonse
Diverse Salg
Renter 23,75 14,67
Sum Inntekter 50 000 50 024 130 000 30 015

Kostnader
Kontorleie
Strøm/vannavg.
Telefon/internett
Lønnsbidrag til Hovedstyret
Kotorutg./rekv.
Bøker/litteratur
Oppdatering WEB sider F2F 60 000
Fremmedspråk, oversettelse to språk
Stand materiell/stand arr
Stand arrangement
Styremøter 13000 16256 00, 13 000 5 000 
Årsmøtekostnader 5000 2820 5 000 4 096

Landsmøte 12000
Gaver/blomster 417,00
Reklamemateriell i hht avtalte m
Medlemsaktiviteter/sosiale aktiviteter
Medlemsmøter 18000 22992,00 14 000 15 422
Seminarer rådgivning, vår og høst 20 000
Bankomkostninger 141 1 632
Reklame/annonse 15 000
Div. Utlegg (porto mm) 5120,00
Sum 48 000 47 746 127 000 26 150

Resultat 2 000 2 278 3 000 3 865

Balanse pr 31.12.2011 År 2011 Ar 2010 Ar 2009 År 2008

Eiendeler og omløpsmidler
Bankinnskudd 11604 9326 5462 16729

Sum eiendeler og omløpsmidler 11604 9326 5462 16729

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 01.01 9326 5461 16728 49272
Gjeld til F2F Hovedlag Note 1
Gjeld til Oslo Kommune Note 2
Tilført i form av driftsresultat 2278 3865 -11267 -32544
Sum egenkapital og gjeld 11604 9326 5461 16728



 

OSLO AKERSHUS 

 

 

 

Handlingsplan 

F2F Oslo og Akershus 

Periode: 2012 

Faste aktiviteter 

- Rådgivningstjeneste og juridisk veiledning mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10-15 

- Rådgivningstjeneste tirsdag kl. 18-21 

- Arrangere faglig orienterte medlemsmøter 

 

Prioriterte aktiviteter 

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

- Arbeid mot media og saker til medlemsbladet 

- Bruke sosiale media i større grad 

 

Følges opp 

- Organisasjonsutvikling i samarbeid med hovedstyret og andre fylkeslag 

 

Oslo, 22. januar 2012 

Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus 

Styret 



 

Planlagte temamøter første halvår 2012 

Styret har tilrettelagt for kontinuitet og planer for våren er lagt med temaer som: Tingretten, 

barnefordeling sett fra dommerens side. Barnebortføring til utlandet. Hvordan formidle familiens 

reorganisering til barnet. Dette i tillegg til at forfatter Anne Nilsen forteller fra sin bok Foreldrerollen 

på temamøtet etter årsmøtet. 

31. januar 2012 Anne Nielsen, forfatter av boken ”Foreldrerollen – det er du som er voksen”. 

6. mars 2012 Eli Rygg foredrag om «Hvordan presentere samlivsbruddet for barna?» Eli Rygg ga ut 

boken «Koppen med skår i» i 2008 og har erfaringer fra arbeid i både barnevern og som 

førskolelærer. 

3. april 2012 Temaet «Barnebortføring» planlegges belyst fra både juridisk og praktisk hold. Innledes 

av en advokat med erfaring fra slike saker, og Torstein Tobiassen forteller sin historie om 

bortføringen av sin sønn til Brasil. Tobiassen deltok i TV2 Dokument 2 i september 2011 hvor han 

fortalte om bortføringen til utlandet for 15 år siden. 

8. mai 2012 Det planlegges et annerledes temamøte med overskriften «Tre saker om barn, tre 

løsninger – fra den totale katastrofe til den aller beste løsningen» 

5. juni 2012 «Barnefordeling i Tingretten». Planlegges at advokat orienterer om gangen i en 

barnesak ved domstolen etter endringene av barneloven i 2008. Mulighet for å stille spørsmål etter 

foredraget; Høyt konfliktnivå, familiejuss fra advokatens ståsted. Skjæringspunkt 

barnevern/barnefordeling?  Hvis det haster, hva gjør jeg da? (flytting, omsorgssvikt). Begjæring om 

midlertidig avgjørelser kontra mekling. Overgrepsproblematikk/voldsanklager. Gode råd fra advokat 

om hvordan håndtere disse sakene.  Hvordan takler man at motparten lyver?  

 

Oslo, 20. januar 2012 

 



Budsjett 2012

Foreningen 2 Foreldre Oslo Akershus

F2F Oslo Akershus fylkeslag

Budsjettpost Budsjett 2012 Budsjett 2011

Inntekter

Grunn-/aktivitetsstøtte Oslo Kommune 40 000kr          40 000kr          

Grunnstøtte fra hovedstyret 10 000kr          10 000kr          

Prosjektstøtte fra hovedstyret 15 000kr          

Sum Inntekter 65 000kr         50 000kr          

Kostnader

Styremøter 13 000kr          13 000kr          

Årsmøtekostnader 5 000kr            5 000kr            

Faglig seminar/landsmøte 10 000kr          12 000kr          

Medlemsaktiviteter/sosiale aktiviteter 7 000kr            

Medlemsmøter 30 000kr          18 000kr          

Sum 65 000kr         48 000kr          

Resultat -kr               2 000kr            

22.01.2012 Årsmøte 2012 1/1



Her er valgkomiteens innstilling på nytt styre i F2F for Oslo/Akershus for 2012: 
 
 
Leder Erik Mørch (gjenvalg) 
Styremedlem Sølvi Leander (gjenvalg) 
Styremedlem Jens Sunde (gjenvalg) 
Styremedlem Rune H. Rækken (gjenvalg) 
 
Varamedlem: 
Bjørnar Strøm (gjenvalg) 
 
 
 
 
Bjørn Rudaa    Øystein Rudjord  
(sign)      (sign) 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Vedtekter for Foreningen 2 Foreldre, Oslo og Akershus fylkeslag. 

Vedtatt på ordinært årsmøte 25.01.11 
 
 
§ 1 Navn, formål og virkeområde 
 
§ 1.1. 
Foreningen 2 Foreldre, Oslo og Akershus, er et fylkeslag av Foreningen 2 Foreldre (F2F). 
 
Fylkeslaget omfatter F2F-medlemmer i Oslo og Akershus fylke. 
 
§ 1.2. 
Fylkeslaget skal arbeide i samsvar med hovedorganisasjonens formålsparagraf og øvrige 
vedtekter. Oppstår det motstrid mellom fylkeslagets og hovedorganisasjonens vedtekter, 
skal hovedorganisasjonens bestemmelser gå foran. 
 
Fylkeslaget skal fremme F2Fs målsetninger og virksomhet innen sitt geografiske 
virkeområde. 
 
Fylkeslaget skal i tillegg til lokaldrift ha en støttefunksjon til hovedstyret. 
 
§ 1.3. 
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset 
ansvar for gjeld. 
 
 
§ 2  Årsmøtet 
 
§ 2.1.  
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet, der alle medlemmene har møte-, tale-,  
forslagsrett og stemmerett.  
 
§ 2.2. 
Ordinært årsmøte skal holdes innen utløpet av januar hvert år. Styret plikter å varsle om 
årsmøtet direkte til medlemmene minst 4 uker før møtet avholdes. Varselet skal angi tid og 
sted for møtet. 
 
Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig 2 uker før årsmøtet. 
 
Innkalling med sakliste skal sendes medlemmene minst 1 uke før årsmøtet, med kopi til 
hovedstyret. Saksdokumenter skal på forespørsel sendes medlemmene. Forslag om å 
endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. 
 



 
 
 
 
 
 
§ 2.3. 
Årsmøtet skal holdes i den kommune som fylkeslaget har sitt hovedkontor. 
 
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av foreningen.  
 
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på saklisten i innkallingen.  
Ingen har mer en én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.  
 
Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 
 
§ 2.4.  
Ordinært årsmøtet skal:  
1. Velge ordstyrer, 2 referenter og 2 møtevitner til å underskrive protokollen. 
2. Godkjenne innkalling og sakliste. 
3. Behandle styrets årsmelding for foregående år. 
4. Behandle fylkeslagets reviderte regnskap for foregående år. 
5. Vedta ansvarsfrihet for styret 
6. Behandle innkomne saker og saker fremmet av fylkeslagets styre eller av hovedstyret. 
7. Behandle handlingsplan for kommende år.  
8. Foreta valg av:  

a) styreleder (fylkesleder). 
b) 4 styremedlemmer. 
c) minimum 2 nummererte varamedlemmer. 
d) revisor. 
e) valgkomité med minst 2 medlemmer. 

 
Alle kandidater må ha fulle medlemsrettigheter i F2F. 
 
§ 2.5. 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  
 
Valg foregår skriftlig dersom noen krever det. Ved skriftlig avstemming kan bare foreslåtte 
kandidater føres opp på stemmeseddelen Skal flere velges ved samme avstemning, må 
stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som kan føres opp på 
stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 
kandidater enn det som velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt. 
 
 
§ 3 Ekstraordinært årsmøte 
 
§ 3.1. 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukers varsel dersom fylkeslagets styre 
finner det nødvendig.  
 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles dersom det fremmes skriftlig krav om det av 
hovedstyret eller av minst 1/4 av fylkeslagets medlemmer. 
 

 



 
 
 
 
 
 
Innkallingen skal skje etter de samme reglene som for ordinært årsmøte.  
 
 
§ 4 Styret  
 
§ 4.1. 
Styret er fylkeslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene og er fylkeslagets utøvende 
organ. Forvaltningen av fylkeslaget hører under styret. 
 
Styret skal sørge for at fylkeslagets formål ivaretas, og at aktiviteter foretas i samsvar med 
vedtektene. 
 
Styret skal holde seg orientert om fylkeslagets økonomiske stilling og plikter å påse at dets  
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
§ 4.2. 
Styret konstituerer seg selv og velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og evt. 
sekretær. Styrets leder kan ikke være kasserer. 
 
§ 4.3. 
Styret skal:  
1. Sørge for at fylkeslagets godkjente årsmeldinger, årsregnskaper, protokoll fra årsmøter 

og styremøter, handlingsplan og budsjett sendes til hovedstyret innen den frist 
hovedorganisasjonens vedtekter oppstiller. Fylkeslagen årsregnskaper skal 
godkjennes av hovedstyret. 

2. Følge opp pålegg fra årsmøtet eller hovedstyret. 
3. Ta opp til behandling og arbeide med andre saker som fremmer fylkeslagets og F2Fs 

formål.  
 
§ 4.4. 
Styremøter holdes etter styreleders innkalling, eller når minst 3 styremedlemmer forlanger 
det. Observatører kan innkalles etter behov. 
 
Styreleder, eventuelt nestleder, leder styremøter, og har ansvaret for at det føres 
protokollreferat.  
 
Vedtak er gyldig når minst 3 styremedlemmer er til stede og når leder eller nestleder er 
blant disse. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 
 
§4.5. 
Fylkeslaget forpliktes ved styret. Styret kan meddele prokura. 
 
 
§ 5  Medlemskap 
 
§ 5.1.  
Medlemsrettigheter og plikter følger til enhver tid vedtektene til hovedorganisasjonen. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
§ 6  Økonomi, regnskap og revisjon  
 
§ 6.1.  
Kasserer er ansvarlig for fylkeslagets midler og den daglige regnskapsførsel. 
 
§ 6.2.  
Kasserer avslutter og gjør opp regnskapet hvert år pr. 31.desember. Regnskapet skal 
revideres av revisor valgt av årsmøtet.  
 
§ 6.3. 
Fylkeslagets årsmeldinger og regnskaper skal avgis av styret og underskrives av samtlige  
styremedlemmer. Dersom noen har innvendinger mot årsregnskapet eller årsmeldingen  
skal vedkommende underskrive med forbehold, og gi en nærmere redegjørelse for sine 
innvendinger i merknad til årsmeldingen eller regnskapet.  
 
 
§ 7 Hovedorganisasjonens landsmøte 
 
§7.1. 
Fylkeslagets styre har ansvaret for å forberede og behandle innkomne saker til 
hovedorganisasjonens landsmøte, samt velge delegat(er) med stemmerett til dette 
landsmøte. Minst en av delegatene skal være valgt styrerepresentant. 
 
 
§ 8.  Oppløsning  
 
§8.1.  
Oppløsning av Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus fylkeslag kan bare vedtas på 
ordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Dersom mindretallet består av flere enn 15 
medlemmer, kan de bringe vedtaket om oppløsning inn for hovedstyret. Hovedstyret kan 
da forlange ny behandling. Dersom minst 3/4 av Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus 
på ekstraordinært årsmøte opprettholder vedtaket, er fylkeslaget oppløst.  
 
§ 8.2.  
Ved Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus oppløsning tilfaller fylkeslagets midler og 
utstyret F2F's hovedorganisasjon.  
 
 
§ 9 Vedtektsendringer  
 
§ 9.1.  
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
Endring av fylkeslagets vedtekter skal godkjennes av hovedstyret. 
 
  

 



 
 
 
 
 
 

 

§ 10  Ikrafttredelse  
 
§ 10. 1.  
Vedtektene gjelder for Foreningen 2 Foreldre, Oslo-Akershus fylkeslag av  
Foreningen 2 Foreldre og gjøres gjeldende fra den 25.01.11. 
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