
 
 

OSLO AKERSHUS 

 

 

Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus  
 
 

INNKALLING  
 til  

ÅRSMØTE 2019 
 

 
Dato: tirsdag 29. januar kl. 18:00-19:00 
Sted: Scandic Victoria Hotell (Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget)) 

 
DAGSORDEN  
  
1. Velkommen 
2. Valg av møtedirigent 
3. Valg av 2 referenter og 2 møtevitner 
4. Vedta dagsorden 
5. Behandle styrets årsberetning for 2018 
6. Behandle revidert regnskap for 2018 
7. Behandle innkomne forslag – ingen forslag mottatt 
8. Drøfte handlingsplan for kommende periode 
9. Behandle budsjett for kommende periode 
10. Valg av leder, kasserer, 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer i nummerert 

rekkefølge 
11. Valg av revisor 
12. Valg av valgkomite 
  

Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F. 
 
Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner på våre hjemmesider. 
 
Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.  
 
 
 
Oslo, 20. januar 2019 
 
Med vennlig hilsen 
Foreningen 2 Foreldre Oslo og Akershus 
Erik Mørch 
Fylkeslagsleder 
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Årsberetning 2018 

 
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 hverdagsressurser 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 2018 
Styret har etter årsmøtet i januar 2018 bestått av følgende personer: 
 
Styreleder Erik Mørch 
 
Nestleder Sølvi Leander 
Kasserer Rune Harald Rækken  
 
Styremedlemmer 
Per Vidar Bredesen  
Magnus Line 
 
Varamedlemmer  
1. Peter Meidell  
 
Ansvarlig for de ulike arbeidsoppgavene i styret har hovedsakelig fordelt seg slik etter konstitueringen på styreperiodens 
første møte:  
Erik:   Media, foredrag 
Sølvi:   Referent styremøter, veiledningstelefonen, administrasjon av web, bistand annen administrasjon 
Rune:   Media, høringer, politikk, strategi 
Magnus: Allround, medlemsbladet 
Peter:  Allround 
Per Vidar: Allround 
 
Øvrige oppgaver har blitt utvidet og fordelt fortløpende. 
 
Styrets møter 
Styret har i denne årsmøteperioden hatt 9 styremøter og fylkeslaget (F2F OA) har også denne perioden assistert 
hovedstyret i skriving av høringsuttalelser og møter i Stortinget.  
 
F2F OA og media 
F2F OA bistår ved utdelingen av F2F Hederspris 2018 når de praktiske forhold er avklart. Kandidaten mottar prisen for 
arbeid innen familieområdet som ivaretar viktigheten av barns familiemessige bånd.  
 
Medlems-/temamøter 
Det viktigste og mest populære arbeidet som gjøres fra fylkeslaget er de åpne temamøtene for medlemmer hvor også 
gjester er velkommen. Det har vært uregelmessig besøk med et sted mellom 5-20 fremmøtte som melder tilbake at 
møtene er svært verdifulle for deres livssituasjon. Møtene er også verdifull arena for opplæring av tillitsvalgte og 
ressurspersoner.  Foredragene filmes og gjøres tilgjengelig på YouTube forutsatt at respektive foredragsholder 
aksepterer det. Foredragene finnes på Foreningen 2 Foreldres kanal på YouTube 
http://www.youtube.com/foreningen2foreldre   

http://www.youtube.com/foreningen2foreldre
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Temamøtene foregår umiddelbart etter styremøtene og tirsdag har vist seg som en ukedag som ivaretar medlemmer 
med eventuelt midtukesamvær. 
 
Dato  Tema         Foredragsholder 
Januar Domstolsbehandling av saker om barn i 2018, til mor eller barns beste? 

På høy tid med robotdommere?      Advokat Erik Mørch 
Mars  Fra høykonflikt til godt samarbeid     Advokat Renathe Danielsen  

Psykolog Daniel H Jonsson 
April Metoo, skapt av hensynsløse media og hysteriske kvinner eller et  

reelt samfunnsproblem?       Advokat Erik Mørch 
Mai  Saker om barn og sunne kjæresteforhold, dette må du vite.  Advokat Erik Mørch 
Juni  Testament. Samboeravtale. Ektepakt. 
  En nødvendighet for glade foreldre og barn?     Advokat Erik Mørch 
September Saker om barn. Hvor er vi på vei? Hva er relevant i slike saker?  Advokat Erik Mørch 
Oktober Bedreviterne rår? Samværsabotasje eller berettiget stopp. 
  Løsbart eller ikke til å stoppe?      Advokat Erik Mørch 
November Typiske feller i utenrettslig og rettslig behandling av saker om barn. Advokat Erik Mørch 
Desember Veiledningskveld 

F2F OA svarer på spørsmål fra berørte etter reorganisering av familien. F2F OA 
 
 
Intern deltakelse 
F2F OA har deltatt på fagsamling i regi av hovedstyret på Best Western Airport Hotell Gardermoen i oktober. Her deltok 
Rune, Erik og Sølvi fra OA. Leder i F2F OA, advokat Erik Mørch holdt foredraget «Hvorfor er det så vanskelig å bli enige 
om barna våre? Er det bare mitt ansvar å sluke alle kamelene?»    
 
Kontakt med medlemmene og rådgivning 
Alle medlemmene i Oslo Akershus og omkringliggende fylkeslag har mottatt invitasjon til temamøtene i perioden.  
 
Rådgivningstjenesten (88 00 88 45) ivaretas fra Oslo og Akershus av Bjørnar Strøm og Sølvi Leander som fordeler 
vaktene mellom seg. Veiledningstjenesten er i perioden redusert fra daglig til mandag og onsdag kl. 18-21.  
 
Ekstern deltagelse 
F2F mener at en forbedret barnelov kan sikre at barna beholder begge foreldre som ressurser selv om mor og far ikke 
bor sammen.  
 
Seniorrådgiver Rune H. Rækken har fagansvar for foreningens høringssvar til lovendringsforslag som berører F2Fs 
interesseområde: 
Følgende høringssvar er avgitt i 2018: 

 Høringssvar til ”Forslag til endring i loven om stans av utbetalinger etter barnebortføring - Innhenting av 
opplysninger og forholdet til ny folkeregisterlov mv” 

 Høringssvar til ”Forskrift om adopsjon” 

 Høringssvar til ”deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet” 
 
 
Høringsdokumentene kan lastes ned fra www.f2f.no  
 
Media og internett  
F2F Oslo Akershus har har bistått hovedstyret med leserinnlegg og bakgrunnsinformasjon til mediesaker.  
 
Magnus Line var redaktør for medlemsbladet Foreningen 2 Foreldre nr 1-2018. Erik Mørch, Sølvi Leander og  
Rune Harald Rækken har levert intervjuer og artikler til medlemsbladet Foreningen 2 Foreldre.  
 
Økonomi 
Driftsresultatet 2018 for F2F Oslo Akershus: kr. -3086,86 (underskudd). 
F2F Oslo og Akershus mottok kr. 21.000 i driftsstøtte fra Oslo Kommune i 2018. 
Driftsstøtte ble bevilget fra F2F Hovedstyre med kr. 10.000,- for driftsåret 2018. 
 
Egenkapitalen per 31.12.18: kr. 20769,12. 
 
  

http://www.f2f.no/
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Medlemsoversikt  
Fylkeslaget hadde per 31.12.18: 98 valide medlemmer. 
Tilsvarende per 31.12.17: 114 valide medlemmer. 
 
Egenevaluering 
Fylkeslagets egenevaluering av perioden viser at vi har dekket faste oppgaver godt ift. handlingsplanen.  
 
Hva har vært bra? 
Et godt arbeidende styre med engasjerte medlemmer. 
Gode faglige møter, bra oppslutning og diskusjoner. 
Deltakelse i F2Fs telefonveiledningstjeneste.  
Innsendte høringssvar. Intervjuer med nåværende og foregående barneminister, samt andre artikler til medlemsbladet.  
 
Hva er vi mindre fornøyd med?  
Syknende medlemstall og fortsatt liten ekstern kjennskap til og kunnskap om foreningen. 
Deltakelse i samfunnsdebatten om endringer i barneloven i aviser, radio, TV, høringssvar kunne vært bedre.  
Deltakelse til god aktivitet i diskusjonsforumet Foreningen 2 Foreldre på Facebook kunne vært bedre. 
 
Oppsummering 
Fylkesstyret er bevisst sin rolle som støttefunksjon og ressurs internt og bidragsytere til hovedstyret. OA bistår 
hovedstyret fortløpende, mens de viktigste lokale aktivitetene i denne perioden har vært de månedlige temamøtene. 
Møtene har generert stor interesse både fra medlemmer, gjester og personer fra ulike fagmiljøer.  
 
 

Oslo, 15. januar 2019 
 

Styret F2F Fylkeslag Oslo og Akershus 
 
 
------------------------------------  ------------------------------------  ------------------------------------ 
 
Erik Mørch    Sølvi Leander    Rune H. Rækken 
Leder     Nestleder    Kasserer 
 
 
 
------------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------  
 
Magnus Line    Per Vidar Bredesen   Peter Meidell  
Styremedlem    Styremedlem    Varamedlem  
 
 



Drift Oslo og Akershus fylkeslag

Budsjettpost
Regnskap 

2018 Budsjett 2018
Regnskap 

2017
Regnskap 

2016

Inntekter
Seminarer (inngangspenger)
Grunnstøtte fra Oslo Kommune 21000,00 21000,00 21000,00 40000,00
Prosjektstøtte Oslo Kommune
Grunnstøtte F2F hovedstyret 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00
Prosjektstøtte hovedstyret
Sponsing annonse
Diverse Salg
Renter 16,62 36,79 45,58
Sum Inntekter 31016,62 31000,00 31036,79 50 045,58

Kostnader
Bøker/litteratur
Oppdatering WEB sider F2F
Stand materiell/stand arr
Stand arrangement
Styremøter/styreaktiviteter 2350,00 1200,00
Årsmøtekostnader 3462,00 3900,00 3300,00 3157,00
Landsmøte/fagseminar mellomliggende år 1200,00
Kontingenter/deltakelse kurs
Gaver/blomster til foredragsholdere 585,00 1000,00 511,00 1179,80
Reklamemateriell i hht avtalte m 6250
Medlemsaktiviteter/sosiale aktiviteter
Medlemsmøter 27706,48 30900,00 31360,00 29796,00
Seminarer rådgivning, vår og høst
Bankomkostninger
Reklame/annonse
Div. Utlegg (porto mm) 250,00 437,80

Regnskap for 2018
F2F,  Oslo og Akershus Fylkeslag

Div. Utlegg (porto mm) 250,00 437,80
Sum, kostnader 34 103,48 37 250,00 36 808,80 40 382,80

Resultat -3 086,86 -6 250,00 -5 772,01 9 662,78

Balanse pr 31.12.2018 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015

Eiendeler og omløpsmidler
Bankinnskudd 20769,12 23855,98 29627,99 19965,21

Sum eiendeler og omløpsmidler 20769,12 23855,98 29627,99 19965,21

Egenkapital og gjeld
Egenkapital 01.01 23855,98 29627,99 19965,21 18474,82
Tilført i form av driftsresultat -3086,86 -5 772,01 9 662,78 1 490,39
Sum egenkapital og gjeld 20769,12 23855,98 29627,99 19965,21

Oslo, 13. januar 2019
Styret F2F Fylkeslag Oslo og Akershus

Erik Mørch 
Leder





Oversikt posteringer 2018
Bilag 
nr Banksaldo 01.01.17 23855,98

Ut Inn
1 12.feb Møteromsleie Scandic Victoria, årsmøte og temamøte 30 januar. 3462,00
2 14.mar Overføring driftsstøtte Oslo Kommune Velferdsetaten. 21000,00
3 22.mar Møteromsleie Scandic Victoria,temamøte 6. mars. 3462,00
4 05.apr Blomster til R Danielsen og D Jonsson 585,00
5 25.apr Overføring driftsstøtte F2F hovedstyre. 10000,00
6 14.mai Møteromsleie Scandic Victoria, temamøte 4. april + renter 3472,48
7 18.mai Møteromsleie Scandic Victoria, temamøte 8 mai. 3462,00
8 14.jun Møteromsleie Scandic Victoria, temamøte 11. juni. 3462,00
9 04.okt Møteromsleie Scandic Victoria, temamøte 4 september. 3462,00

10 29.okt Møteromsleie Scandic Victoria, temamøte 9. oktober. 3462,00
11 26.nov Møteromsleie Scandic Victoria, temamøte 6 november. 3462,00
12 27.des Møteromsleie Scandic Victoria, temamøte 4 desember. 3462,00
13 28.des Refusjon Rune H. Rækken, avsluttning F2F Oslo_Akershus 2350,00
14 31.des Renteinntekter 16,62
15
16
17

Sum Utgifter 34103,48
Sum Inntekter 31016,62

Driftsresultat -3086,86

Saldo bank 31.12.18 20769,12



 

 

OSLO AKERSHUS 

Handlingsplan 

F2F Oslo og Akershus 

Periode: 2019 

 

 

Faste aktiviteter 

 Rådgivningstjeneste mandag og onsdag kl. 18-21 

 Arrangere faglig orienterte medlemsmøter 
 

Prioriterte aktiviteter 

 Styrke og tilrettelegge for aktivitet som genererer medlemskap i F2F 

 Styrke økonomien 

 Jobbing mot politiske miljøer i samarbeid med hovedstyret 

 Arbeid mot media og presse 

 Levere saker til medlemsbladet 

 Bruk av sosiale media  
 

 

Følges opp 

 Organisasjonsutvikling i samarbeid med hovedstyret og andre fylkeslag 

 Forbedre oppfølgingsrutiner av nyinnmeldte i fylkeslaget 
 

Oslo, 15. januar 2019 

 

Styret F2F Fylkeslag Oslo og Akershus 

 

 

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

Erik Mørch     

Leder      
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Valgkomiteens innstilling 

Styret F2F Oslo Akershus for 2019 
 

 

Styreleder 

Erik Mørch (gjenvalg) 

 

Styremedlemmer 

Sølvi Leander (gjenvalg) 

Magnus Line (gjenvalg) 

Rune Harald Rækken (gjenvalg) 

Per Vidar Bredesen (gjenvalg) 

 

Varamedlemmer 

Even Stormoen (ny)  

  

 

 

Valgkomiteens innstilling 

Revisor F2F Oslo Akershus for 2019 
 

Hans Christian Færgestad (gjenvalg) 

 

 

 

Bjørnar Strøm (sign)    Bjørn Rudaa (sign.) 

Valgkomite, leder 
 
 

 

Styrets innstilling 

Valgkomité F2F Oslo Akershus for 2019 
 

Bjørn Rudaa, leder 

NN 

 

 

 

Styret F2F Oslo Akershus 

 

 
 



 

____________________________________________________________________ 
Postadresse Telefon 
Postboks 49, 2716 Harestua 880 08 845 
E-post  Hjemmeside 
post@f2f.no 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 
25. april 2015 
22. april 2017 

------------------------------------------------------ 
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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 fullverdige medlemmer har fulle medlemsrettigheter. Landsmøtet 
fastsetter kontingentsatsene for hhv. fullverdig medlemskap, støttemedlemskap og 
bedriftsmedlemskap. 
 
§ 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 
For å kunne ta tillitsverv i Foreningen 2 Foreldre kreves fullverdig medlemskap, se § 3.8. 
 
 
 
 



 

Side 3/3 

§ 2.5 
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 
medlemmet innen frist på 14 dager skriftlig ber om det, har medlemmet rett til å få 
suspensjonsvedtaket behandlet på nytt i hovedstyret.  
 
§ 2.6 
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. 
 
§ 2.7 
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.  
 
§ 2.8 
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. 
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§ 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. 
 
§ 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. Vedta eventuelt styrehonorar til Hovedstyrets medlemmer 
for perioden som behandles. 
e) behandle andre innkomne forslag og vedta handlingsplan for kommende periode.  
f) velge leder, kasserer, 5 styremedlemmer og 3 nummererte varamedlemmer.  
g) velge revisjon  
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, med 
unntak av stemmerett ved godkjenning av årsberetning og regnskap for perioden som 
behandles. 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 fullverdig 
medlemskap. Se § 2.2. 
 
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. 
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§ 3.10 
Ingen fylkeslag kan ha mer enn 30 % av det totale antall delegater. 

 
 

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 
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.  
 
§ 4.3 
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. 
 
§ 4.4 
Hovedstyret har ansvaret for utgivelsen av medlemsbladet. Redaktøren av medlemsbladet 
har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og leder er bladets ansvarlige redaktør. 
 
§ 4.5 
Årene mellom landsmøtene skal hovedstyret arrangere et landsdekkende faglig seminar for 
tillitsvalgte og andre engasjerte. 
 
§ 4.6 
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. 
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§ 5.1 
Kasserer er ansvarlig for foreningens midler og den daglige regnskapsførsel. 
 
 
§ 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 § 6.12 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 § 6.12. 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 
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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. 
 
§ 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 
Saker som foreslås tatt opp på det ordinære årsmøtet må være meddelt skriftlig til 
fylkesstyret senest 2 uker før årsmøtet. 
 
§ 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. 
 
§ 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. 
 
§ 6.9 
Årsmøtet 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 
 
§ 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 
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årsmøte, og kan gjenvelges. Lokallagsstyret fremmer innstilling til valgkomité. 
 
§ 6.11 
Bare saker som er oppført på dagsorden kan behandles på årsmøtet. 
 
§ 6.12 
Fylkeslag avgir årsberetning, årsmøtereferat, regnskap og budsjett på fastlagte maler innen 
15.02. til hovedstyret. 
 
§ 6.13 
Lokale vedtekter fremlegges Hovedstyret for godkjenning. 
 
§ 6.14 
Hovedstyrerepresentanter har møterett, talerett og forslagsrett i alle lokale styremøter. 
 
§ 6.15  
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. 
 
 
§ 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. 
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PARAGRAF 10 
IKRAFTTREDEN 

 
§ 10.1 
Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. den 22.04.2017 og erstatter tidligere vedtekter for 
Foreningen 2 Foreldre. 

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