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Landsmøtet ble avholdt på Park Inn West Hotell Gardermoen lørdag 19 juni 2021 

På grunn av at det var et koronahotell var noen av møtedeltagerne på TEAMS 

Stemmeberettigede  

8 stemmeberettigede delegater/hovedstyrerepresentanter.  
Flertall ved 5 stemmer. 2/3 flertall ved 6 stemmer. 

Delegater 

F2F Øst:  Erik Mørch (Teams) 

Hovedstyret 

F2F Øst:  Rune H. Rækken (Teams), Sølvi Leander, Hans Chr. Flaathen, Even Stormoen  
F2F Vest: Warren S Eversley, Nils Olav Ågotnes 
F2F Sør:  Torgeir Neset 

Øvrige gjester og observatører:  

Kandidater innstilt av valgkomiteen. Begge tilhørende F2F Øst. 
Renathe Danielsen (Teams) 
Else Marit Inderberg (Teams).  
 

Arrangør 

F2F Hovedstyret 

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

Dagsorden 

Sak 1  Åpning og konstituering  
 a) Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter og 2 møtevitner  
 b) Vedta dagsorden  
 c) Vedta forretningsorden for Landsmøtet  
 d) Organisasjonen F2F  

 e) Landet rundt – fylkeslagene presenterer egne lokale aktiviteter (10min/lag)  
Sak 2  Hovedstyrets beretning 2019 - 2020  
Sak 3  Regnskap 2019 - 2020  
Sak 4  Budsjett 2021 
Sak 5  Forslag til handlingsplan 2021-2023 
Sak 6  Forslag, vedtak  
 a) Diverse vedtektsendringer  
 b) Øvrige innkomne saker  
 c) Fastsettelse av medlemskontingent  
Sak 7  Valg  
 a) Hovedstyret  
 b) Revisjon  
 c) Valgkomité  
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Sak 1 Åpning og konstituering 

Møtet ble satt kl. 09:37 
Åpning ved leder Rune H. Rækken som orienterte om foreningens arbeid i perioden  
  
Ingen merknader til innkalling. 
 
a)  Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter og 2 møtevitner. 
 
Forslag møtedirigent:  Rune H. Rækken, F2F Øst 
     Vedtak: Enstemmig valgt. 
 
Rune H. Rækken overtok heretter møteledelsen som valgt ordstyrer og gjennomgikk 
forretningsorden. 
 
Forslag møtereferenter:  Nils Olav Ågotnes, F2F Vest 

Sølvi Leander, F2F Øst 
Forslag møtevitner:  Warren S Eversley, F2F Vest 
     Even Stormoen, F2F Øst 
     Vedtak: Alle enstemmig valgt. 
 
b) Godkjenning av dagsorden 
   Vedtak: Dagsorden enstemmig godkjent uten merknader. 
 
c) Godkjenning av forretningsorden for Landsmøtet 
   Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent uten merknader. 
 
d) Organisasjonen F2F 
 Lederen presenterte historikken fra perioden. 
 
e) Landet rundt 

F2F Øst 

F2F Øst har hatt liten aktivitet i koronaåret. Har kun hatt to nettmøter og bidratt til 
gjennomføringen av politikermøte på Litteraturhuset i april. Alle ser frem til at tiden fremover 
igjen skal bestå av månedlige styremøter og åpne temamøter første mandagen i hver 
måned. Regionslaget er representert i i Bufetats brukerutvalg for familiesaker. 

F2F Vest 

F2F Vest har ikke formelt et styre p.t. De vil avholde årsmøtet så snart dette er mulig igjen. 
Det har ikke vært aktivitet utover bistand til Hovedstyret og ser frem til at tiden fremover 
igjen skal bestå av månedlige styremøter og åpne temamøter første mandagen i hver 
måned som det lavterskeltilbudet det er for veiledning til medlemmer og gjester. 
Regionslaget er representert i NAV Brukerutvalg (4 ganger i året). 
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F2F Sør 

Regionen har ikke etablert lokalt styre og vil jobbe for dette når det igjen er mulighet for 
aktivitet og et årsmøte. 
Landsmøtedelegaten mener det er en svakhet at ikke flere medlemmer er representert på 
foreningens årsmøte (LM), både som observatører og delegater. 
Organisasjonsstrukturen bør prioriteres høyere fremover. Økt antall delegater kan eventuelt 
kreve vedtektsendringer og bør fremmes for Landsmøtet 2023. - 
 
Kommentarer: Antall delegater er gitt av vedtektene og ikke en sak som har vært oppe i 
hovedstyret. Alle medlemmer kan delta på Landsmøtet med møterett og talerett, men ikke 
stemmerett. 

Sak 2   Hovedstyrets beretning 2019 og 2020 

Årsberetningene for 2019 og 2020 ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Årsberetningene 2019 og 2020 ble enstemmig godkjent uten merknader. 

Sak 3    Regnskap 2019 - 2020  

Regnskap 2019 og 2020 ble fremlagt for møtet av møteleder. 
Kommentar: Det ble ikke arrangert fagseminar i 2020. Inntektssiden inkluderer også gaver. 
 
Vedtak:  Regnskap for 2019 og 2020 enstemmig godkjent uten merknader. 

Sak 4  Budsjett 2021 

Budsjettet ble gjennomgått av møteleder.  
 
Vedtak: Budsjett 2021 ble enstemmig godkjent uten merknader. 

Sak 5  Forslag til handlingsplan 2021-2023 

Handlingsplan for kommende periode ble drøftet og møteleder redegjorde for styrets forslag 
for perioden 2021-2023. 
Kommentar: Aktivitet i sosiale medier økes og ønskelig at Twitter kontoen igjen aktiveres. 
 
Vedtak: Handlingsplanen 2021-2023 ble enstemmig godkjent uten ytterligere merknader. 
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Sak 6  Forslag, vedtak  

 a) Diverse vedtektsendringer  
 b) Øvrige innkomne saker  
 c) Fastsettelse av medlemskontingent  
 
a) Diverse vedtektsendringer 
Forslag fra HS om å definere lokallagene som regionslag (tidl. Fylkeslag) og endre 
medlemsbladet til F2F-magasinet. Reviderte vedtekter er sendt ut med saksdokumentene. 
Oppsummert: 

"Fylke" er erstattet med "Region" 
"Fylkeslag" er erstattet av "Regionslag" 
"Medlemsbladet" er endret til "F2F-magasinet" 
"Bladet" er endret til "Magasinet" 

 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

• Vedtaksendringene godkjennes. 

• Landsmøte gir hovedstyre fullmakt til språklig vasking av vedtektene. 
 
Kommentar: Endring av navn på lokallagene er tilpasset iht regionsreformen og endring  
 av fylkesgrensene. 
 
Vedtak: HS forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 
 
b) Øvrige innkomne saker 
Ingen innkomne saker fra medlemmene. 
 
Hovedstyret innstiller på å endre slagordet fra dagens "Vi skaper trygge familieforhold for 
barn med 2 hjem" til "Trygge familieforhold for barn med to hjem" 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

• Endring av slagordet til "Trygge familieforhold for barn med to hjem" 
 godkjennes. 

 
Vedtak: Hovedstyrets forslag om endring av slagord enstemmig godkjent. 
 
c) Fastsettelse av medlemskontingent 2021-2023 
Hovedstyrets forslag: 
Medlemskontingent 2022-2023 
Fullt medlemskap: kr. 450,- (uendret) 
Støttemedlem: kr. 300,- (uendret) 
Kr. 50,- rabatt ved elektronisk innmelding eller betaling (www.f2f.no eller Vipps) 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak: 

• Medlemskontingenten videreføres på dagens nivå. 
 
Vedtak: Forslaget om videreføring av dagens kontingentsats ble enstemmig vedtatt. 
 

http://www.f2f.no/
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Sak 7  Valg  

Landsmøtet 2019 lyktes ikke å innstille til valgkomite for landsmøtet 2021 hvor følgende ble 
vedtatt: Landsmøtets innstilling gir nytt hovedstyre mandat til å etablere valgkomite til 
landsmøte 2021. 
 
Hovedstyret vedtok å innstille John M. Sørensen til valgkomite foran landsmøte 2021. 
Hovedstyret fant ingen øvrige komitemedlemmer. 
 
John M. Sørensen var ikke til stede under landsmøtet så møteleder fremla valgkomiteens 
innstilling.  
 
Valgkomiteen skriver i forbindelse med forslag til nytt hovedstyre: 
 
Innstillingen ivaretar kontinuitet og fornyelse i F2Fs hovedstyre. I tillegg er det søkt ivaretatt 
jevn fordeling av kvinner og menn i posisjonene. 
 
Valget ble innledet ved en presentasjonsrunde av alle tilstedeværende inklusive de nye 
kandidatene. 
 
a) Hovedstyret  
Innstilling: 
Leder:   Rune Harald Rækken, region Øst (gjenvalg) 
Kasserer:   Nils Olav Ågotnes, region Vest (gjenvalg) 
Organisatorisk leder:  Sølvi Leander, region Øst (gjenvalg) 
 
Styremedlem:  Even Stormoen, region Øst (gjenvalg) 
Styremedlem  Warren Sylvester Eversley, region Vest (gjenvalg) 
Styremedlem:  Renathe Danielsen, region Øst (ny) 
 
1. Vara:    Hans Christian Flaathen, region Øst (gjenvalg) 
2. Vara:    Else Marit Inderberg, region Øst (ny) 
 
Vedtak: Alle i det nye styre ble valgt ved akklamasjon. 
Leder, kasserer og org.leder enkeltvis, det øvrige styret en bloc 
 
b) Revisjon  
Hovedstyrets vurdering  
Kostnadene for revisjon ligger i området 20 000 til 30 000 kroner. Pålegges ikke F2F 
revisjon av autorisert revisor kan ikke hovedstyret se at det er hensiktsmessig med full 
revisjon. For regnskap 2020 ble regnskap og bilag gjennomgått av 2 av F2Fs medlemmer 
(internrevisjon). Alle bevegelser var dokumentert med bilag og avstemming mot 
kontoutskrifter ble utført.  
 
Hovedstyrets innstilling  
Ekstern revisjon:  
Hovedstyret får mandat til å innhente tilbud fra flere revisjonsselskaper for å se om F2F kan 
få gunstigere betingelser fra andre revisjonsselskap. Lykkes man ikke med dette velges 
Grant Thornton til revisjonsselskap.  
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Hovedstyrets forslag til vedtak:  
 
Hovedstyret  

• får mandat til å innhente tilbud fra flere revisjonsselskaper  
• får mandat til å finne 2 medlemmer til å gjennomføre internrevisjon. 

 
Vedtak: HS forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 
 
c) Valgkomité  
Det har ikke lykkes hovedstyret å innstille til valgkomite til valgene foran landsmøtet 2023. 
 
Hovedstyrets forslag til vedtak:  

• Hovedstyret får mandat til å etablere valgkomite til landsmøtet 2023 
 
Benkeforslag: Torgeir Neset foreslo seg selv som valgkomite,  
John M. Sørensen og Erik Mørch sa seg også villig til å gå inn i en valgkomite om det skulle 
bli utfallet. 
 
Det foreligger 2 alternativene 
Hovedstyrets innstilling:  

Hovedstyret får mandat til å etablere valgkomite til landsmøtet 2023 
Benkeforslag:  

Valgkomite bestående av Torgeir Neset, John M. Sørensen og Erik Mørch 
 
Landsmøtet ønsket eventuelt en avstemning på valgkomiteens leder om benkeforslaget ble 
vedtatt, men det ble foretatt en avstemning på de 2 alternativene med forbehold om 
avstemning av leder i neste omgang. 
 
Avstemning: Hovedstyrets forslag ble valgt med 5 mot 3 stemmer 
 
Vedtak: Hovedstyret får mandat til å etablere valgkomite til landsmøtet 2023. 
 
 
De som gikk ut av hovedstyret ble takket av. Even Stormoen ble hedret som årets ressurs. 
 
Landsmøtet ble avsluttet av leder Rune H. Rækken som takket for tilliten før det ble hevet 
kl. 12:20 

Ski, 30. juni 2021 
 

………………  ……………………………………. 
Møtereferent 1– Nils Olav Ågotnes  Møtereferent 2 – Sølvi Leander 

 
 

……………………………………..   …………………………………….. 
Møtevitne 1 – Warren S. Eversley  Møtevitne 2 – Even Stormoen 
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