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Postadresse
Åsenveien 1
1400 Ski

Telefon
88 00 88 45
Leder: 997 38 999

E-post: post@f2f.no

Internett: www.f2f.no

Org. nr. 980 396 010

______________________________________________________________________________________

Innkalling
Landsmøte 2011
lørdag 9. april
Quality Hotell Mastemyr

Saksliste
Sak 1 Åpning og konstituering
Sak 2 Hovedstyrets beretning 2009 - 2010
Sak 3 Regnskap 2009 - 2010
Sak 4 Budsjett 2011
Sak 5 Forslag til handlingsplan 2011-2013
Sak 6 Innkomne forslag
- Hovedstyrets forslag til presisering av vedtektene §3.8 Hovedstyrets status som delegater
- Hovedstyrets forslag til endring av vedtektene §4.2 Styrehonorar
- Hovedstyrets forslag til presisering av vedtektene §6.1 og 6.2 Fylkeslag vs Fylkeskontakter
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 må sendes til e-postadresse soel-le@online.no senest 1.
mars 2011 sammen med ankomsttid og eventuelt transportbehov fra Gardermoen.
Landsmøtet samles til festmiddag lørdag kveld.
Overnatting på hotellet og reisekostnader dekkes mot reiseregning som sendes hovedstyrets kasserer snarest i
etterkant av møtet.
Med vennlig hilsen
For Foreningen 2 Foreldre

Roger Sollied Johansen - leder

Side 2/22

Landsmøte
9.-10. april 2011
Quality Hotel Mastemyr
DAGSORDEN
Kl. 1000
Kl. 1100
Kl. 1200
Kl. 1300
Kl. 1400
Kl. 2000

Registrering
Møtestart
Helsefremmende ledelse
Lunch
Landsmøte 2011
Middag

Sak 1

Åpning og konstituering
leder Roger Sollied Johansen ønsker velkommen til Landsmøtet 2011
a) Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter, 2 møtevitner
b) Vedta dagsorden
c) Vedta forretningsorden for Landsmøtet. Sakspapirer, se vedlegg
d) Organisasjonen F2F – organisatorisk leder Sidsel Tallaksen
e) Landet rundt – fylkeslagene presenterer egne lokale aktiviteter (10 min/lag)

Sak 2

Hovedstyrets beretning 2009 - 2010 leder Roger Sollied Johansen
Sakspapirer, se vedlegg

Sak 3

Regnskap 2009 - 2010 Kasserer Sidsel Tallaksen
Godkjenning av regnskap 2009-2010. Sakspapirer, se vedlegg

Sak 4

Budsjett Kasserer Sidsel Tallaksen
Hovedstyret legger frem sin budsjettinnstilling, se vedlegg

Sak 5

Forslag til handlingsplan 2011-2013 leder Roger Sollied Johansen

Sak 6

Forslag, vedtak
a) Innkomne saker, se vedlegg
b) Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 7

Valg
a) Hovedstyret
Valgkomiteens innstilling - komitèleder Johannes Sørvang, se vedlegg
b) Revisjon
Landsmøtet velger revisor for Foreningen 2 Foreldre
c) Valgkomité
Landsmøtet velger valgkomitè

Kl. 2000

Middag

Søndag
kl. 1000

Avslutning
Landsmøtet avsluttes senest kl. 1400 (vennligst ta hensyn til dette ved bestilling av flybilletter
og lignende)
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Forslag til forretningsorden for Landsmøtet
1) Stemmeberettigede
Som stemmeberettigede er de lovlig valgte delegater fra fylkeslagene. Delegatene må være fullverdig medlem
av F2F, dvs ha gyldig fullt medlemskap eller familiemedlemskap.
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 alle som ikke er
suspenderte eller ekskluderte, støttemedlemmer eller har andre typer medlemskap enn fullt betalende eller
familie.
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 gjøre 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 2009
Foreningen 2 Foreldre

A) Foreningens formål
Foreningen 2 Foreldre har i perioden videreført arbeidet både for å skape trygge familieforhold for barn med to
hjem, og for å sikre barns rett til kontakt med likeverdige foreldrene og familienettverk på begge sider,
uavhengig av foreldrenes samlivsstatus.
Foreningen har vært gjennom en vanskelig økonomisk periode med bl.a. krav om store kostnadskutt, noe som
har resultert i oppsigelse av vår administrativ leder fra årsskiftet 2009-2010.
F2F har i perioden jobbet spesielt med hensikt å forebygge konflikter og problemer i forbindelse med
samlivsbrudd gjennom opplysningsarbeid rettet mot nye og gamle medlemmer, og gjennom samarbeid med
næringslivet.
Vi har også i år vært representert gjennom Forum for Barnekonvensjonen, som har levert sitt bidrag til Statens
rapport til FN. Kortfattet tar vårt innspill utgangspunkt i følgende: Mange barn opplever samlivsbrudd der de
nærmeste relasjoner flytter fra hverandre. Ca. 50% av ekteskap ender i skilsmisse og anslagsvis 30.000 nye barn
rammes årlig av samlivsbrudd. 300.000 barn i Norge er skilsmissebarn. 14% av barna i Norge bor nå med den
ene forelder. Tallene er økende og derved også problemstillingen. Statens rapport til FN og supplerende
rapport fra Forum for Barnekonvensjonen har ikke tidligere tydeliggjort dette. Siden problemene for mange
barn i Norge har økt, ble til henstilt til at problemstillinger ble tatt opp i den supplerende rapporten.
Høyt prioriterte oppgaver for foreningen og dens representanter har vært inntektsbringende tiltak og løsninger
spesielt samt utvikling av organisasjonen generelt.
F2F ved leder er representert i styringsgruppen for et forskningsprosjekt ved Sintef, hvor mekling etter
barneloven og ekteskapsloven skal evalueres. Formålet er å undersøke om meklingsordningen fungerer etter
lovgivers intensjoner, og om den fungerer fleksibelt og målrettet inn mot de konfliktfylte sakene.
F2F har bidratt med innspill til presse og media om aktuelle temaer i form av pressemeldinger, kronikker og
leserbrev. Dessverre har sentrale redaksjoner avvist flere.
Vi var representert i NRK Puls i sommer i forbindelse med deres ønske om å belyse en økende tendens til
”Gutter som kommer i uløkka”.
B) Hovedstyret
Styrene i Foreningen 2 Foreldre har hatt store utfordringer i perioden. Det er avhold 12 styremøter i perioden,
hvorav 5 med Hovedstyret som ble avløst ved landsmøtet 18. april 2009:
Roger Sollied Johansen, Oslo Akershus
Sidsel Tallaksen, Trøndelag
Lill Hege Furulund Høimyr, Oslo Akershus
Morten Engesbak, Oslo Akershus
Nils Haugland, Hordaland
Trond Martin Skjerpe, Rogaland
Jan Alve, Troms Finnmark

Leder
Nestleder/Organisatorisk leder/Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

7 styremøter ble avhold av Hovedstyret for perioden 2009-2011 som består av:
Roger Sollied Johansen, Oslo Akershus
Rune Harald Rækken, Oslo Akershus
Sidsel Tallaksen, Trøndelag
Lill Hege Furulund Høimyr, Oslo Akershus
Peter Meidell, Oslo Akershus
Nils Haugland, Hordaland
Jon Egil Busklein, Oslo Akershus

Leder
Nestleder
Organisatorisk leder/Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
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Ketil Petersen, Trøndelag
Bjørnar Strøm, Oslo Akershus
Thorleif Fyrand, Buskerud

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Administrativ leder har deltatt og ført protokoll fra hovedstyremøtene.
Styremedlem Jon Egil Busklein ble tidlig i perioden innvilget permisjon fra vervet inntil videre.
Styret har fra første møte i mai konstatert en vanskelig likviditet i foreningen og oppfordret til fokus på
inntektsbringende aktivitet.
Det ble søkt om registrering til Grasrotandeler fra Norsk Tipping, men mottok avslag fordi det ble søkt fra en
landsdekkende forening sentralt. Det er kun selvstendige juridiske lokalavdelinger som kvalifiserer for
ordningen.
Fylkeslagene ble våren 2009 oppfordret til å søke kommunale midler til dekning av lokal drift.
Det er etablert fylkeskontakter ihht landsmøtevedtak i både Vestfold, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Disse
avkreves kun statusrapportering til hovedstyret. Øvrige fylkeslag har valgt å opprettholde organiseringen som
tidligere med ordinære retningslinjer for drift.
Det ble innført faste telefoniske fylkesmøter fra og med juli 2009 med relativt god deltagelse.
F2F Vestfold deltar aktivt i NAV Tønsberg brukerutvalg. Målsettingen her er at F2F posisjonerer seg i forhold til
å være med å forebygge psykisk uhelse i forbindelse med Samhandlingsreformen (Stortingsmelding 47).
Fylkeskontakt Frank Thrana er representant.
Landsmøtet vedtok å innføre en fadderordning for alle tillitsvalgte. Oppgaver er fordelt på
styrerepresentantene, hvor alle har et felt de har hovedansvaret for. Det vil også bli innført egne faddere for
alle nyinnmeldte medlemmer så snart som mulig, slik at alle mottar personlig veiledning.
Hovedstyret arrangerte en åpen politisk paneldebatt 25.8 med god oppslutning, hvor sentrale politikere deltok.
C) Medlemsoversikt
Medlemsmassen er redusert ytterligere dette året og pr. 31.12.2009 hadde F2F 1000 gyldige medlemmer.
Dette viser en ytterligere nedgang og at færre opprettholder sitt medlemskap når bistand til egen sak ikke
lenger er så aktuelt. Medlemsinntektene viser tilsvarende nedgang og offentlig tilskudd fra Bufdir likeså da
dette relateres til antall medlemmer.
Medlemsmassen viser fortsatt en overvekt av menn (samværsfedre, fedre med hovedomsorg og med felles
omsorg). Det er gledelig at stadig flere kvinner melder seg inn. Samtaler tyder på at disse ofte er steforeldre,
eller samværsmødre som har redusert eller ingen kontakt med sine stebarn eller egne barn.
Mange henvendelser kommer også fra besteforeldre som savner kontakt med sine barnebarn grunnet boikott
av samvær med den ene forelderen og respektive familie.
Vi ser en stadig vekst i antall henvendelser fra unge menn. Menn som enten har fått presentert et ukjent
farskap lang tid etter at barnet er født, eller hvor barnets mor nekter far kontakt med barnet helt fra fødselen.
Kan tyde at dette ofte er hevn etter et brudd eller av økonomiske årsaker. Boikott skjer tross et sterkt ønske fra
fedrene om å ta ansvar for egne barn.
D) Administrasjon
Flyttingen til Åsenveien 1 på Ski i 2008 har bidratt til å redusere kostnader og møte inntektssvikten, dog ikke
tilstrekkelig i forhold til stor turnover og reduksjon i medlemsmassen. Det ble gjennomført en internt flytting av
kontoret i august uten kostnad.
F2F oppfattes som en tung aktør og en premissleverandør når det gjelder omsorgsløsninger for barn etter
samlivsbrudd, og administrasjonen ble også i 2009 kontaktet av aktører som ønsker å vurdere ulike former for
samarbeid.
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Vi er referert eller intervjuet både i radio, tv og aviser også i denne perioden.
Ambisjonene om nærmere samarbeid med næringsliv, skoler og organisasjoner er forsøkt videreført. Det er
formidlet forebyggende tiltak rettet mot potensielle målgrupper på arbeidsplasser, samtalegrupper for barn og
unge o.a., men for få ressurser har hindret en tilstrekkelig offensiv på dette området.
Behovet for en videreføring av prosjektet Sorg uten blomster gjelder fortsatt, og det er søkt midler fra FARVE i
håp om en videre satsing på forebyggende informasjon relatert til IA-arbeidet i næringslivet.
Det er ønskelig å etablere et kompetansenettverk for opplysning og veiledning til personer som er i faresonen
for å bli sykmeldte grunnet samlivsbrudd. Det er via arbeidsplasser vi møter aktuelle målgrupper; foreldre,
besteforeldre, barn og andre. Økt kunnskap kan bidra til å forebygge konflikter som utvikler både fysiske og
psykiske plager hos mange voksne og barn når samlivsbruddene rammer.
F2F ønsker å imøtekomme og følge opp alle henvendelsene som mottas både på dag-/og kveldstid. Dette
krever både frivillige ressurser og en administrasjon som kan imøtekomme etterspørselen av våre erfaringer og
vår kunnskap.
Alle tegn og signaler viser behovet for informasjon om reorganisering av familier, spesielt i form av reelt
forebyggende tiltak som kan forebygge samarbeidsproblemer og konflikt ved barnefordeling. Dette krever en
kontinuerlig drift av foreningen.
Redusert aktivitet blant de tillitsvalgte og andre ressurspersoner er noe som gjenspeiler den tredje sektor
generelt, da det stadig er vanskeligere å rekruttere mennesker til å jobbe langsiktig når innsatsen må foregå i
fritiden. Dette skaper en brist i kapasiteten og gir ikke en begrenset administrasjon anledning til å følge opp alle
henvendelser fra medlemmer og andre, forskermiljøer, bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner,
eller være så offensiv som behovet for aktivitet og informasjon tilsier.
Foruten veiledning på telefonen har det vært flere innom kontoret for råd om sin situasjon. Flere foreldre par
har kommet sammen, i håp om å få bistand til og komme til enighet om barnefordeling etter veiledning fra F2F.
Ny hjemmeside med betalingsløsning ble etablert våren 2008. Det stilles spørsmål om elektronisk utsendelse
av medlemskontingent kan ha sammenheng med frafallet blant medlemmene.
Medlemsregisteret administreres sentralt, mens fylkesledere selv skal administrere lokale sider og
medlemsoppfølging i eget fylke.
E) Sentrale aktiviteter
Media
F2F har også i 2009 vært representert i riksdekkende media. Foreningen har blitt fremstilt i overensstemmelse
med det bilde vi har ønsket å fremme; På en positiv og tillitsvekkende måte, og som en fagressurs for alle som
er berørt av samlivsbrudd.
En viktig forutsetning for bedre og ytterligere mediedekning er økning av midler til å ansette en daglig
leder/generalsekretær, noe som forsterkes etter oppsigelse av den eneste ansatte fra årsskiftet. Kontakt med
mediene foregår hovedsakelig på dagtid og kan derfor være vanskelig å kombinere mht mediekontaktenes
frivillige innsats og jobbsituasjon.
Mange av fylkeslagene har heller ikke i denne perioden vært veldig synlige i lokale media. Her finnes et
forbedringspotensial – det er like viktig å være synlig lokalt som sentralt.
Synlig har F2F derimot vært gjennom spots i radio og tv i form av filmen Elle Melle og lydfilen fra
Reklamebyrået Ernö (2008).
Medlemsbladet er igjen vedtatt produsert og første nummer utgis i januar 2010. Bladet kommer med nytt
design og nytt navn; F2F medlemsblad og skal være selvfinansierende gjennom annonseinntekter.
Seminarer/konferanser/forum
Det ble avholdt landsmøte i 2009, ref. protokoll.
F2F sentralt har representert mindre enn tidligere grunnet den økonomiske situasjonen. Har benyttet
anledning til å delta på gratis konferanser og lignende;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Områdeutvalg hos NAV
Presentasjoner av F2F for NAV Drift og utvikling
Presentasjon av F2F og Sorg uten blomster for ASKO ledergruppe
Forum for Barnekonvensjonen
FARVE-konferansen 2009
Fagmøte i Trondheim i forbindelse med Sintefs forskningsprosjekt om mekling

Barne- og likestillingsministeren
Foreningen har ikke oppnådd eget møte med statsrådene i perioden utover leders radiodebatt med Anniken
Huitfeldt om ny barnelov.
Prosjektvirksomhet
Stadige forsøk på innpass i bedrifter for foredrag om samlivsbrudd, plikter og rettigheter, ble et faktum denne
høsten. 2 foredrag for cirka 40 ledere hos ASKO (Norgesgruppen). Dette ble positivt mottatt og gitt bedriften
økt oppmerksomhet om situasjoner som oppstår i forbindelse med samlivsbrudd, noe som berører nær
halvparten av bedriftenes ansatte. 25 prosent av alle samlivsbrudd genererer sykefravær og medfører store
kostnader for bedriften.
Møtet kom i stand som et samarbeidsprosjekt mellom NAV og personalansvarlige i ASKO.

Medlemsaktiviteter
Det meldes stadig om begrepsforvirring i befolkningen hva angår oppfatningen av forskjellene på omsorg og
ansvar for barn. Dette bekrefter hvilket informasjonsbehov som finnes og F2Fs betydning i samfunnet.
Medlemsaktiviteter for øvrig ligger hovedsakelig hos fylkeslagene.
Sentralt har det vært gjort forsøk på nyrekruttering av tidligere medlemmer, tilbud om medlemskap for kr 50,-,
samt gjentatte elektroniske påminnelser om fornyelse av medlemskap. Medlemskap for 50 kroner ut året for å
få tidligere medlemmer tilbake til F2F var ingen suksess, og bidro knapt nok til å redusere turnover i
medlemsmassen.
Alle fylkeslagene er invitert til å delta i vervekampanje uten de store resultatene. Målet for kampanjen var satt
til 5 medlemmer pr. dag i snitt for hele landet, noe som ville gitt et resultat på cirka 2000 medlemmer pr.
31.12.09. Honorar pr. vervet nytt medlem: kr. 100,-. Også denne kampanjen resulterte i kun en håndfull nye
medlemmer. Resultatene sto slettes ikke i stil til innsatsen.
Nettsider
De nye nettsidene var tilgjengelige i mai 2008, og det viser seg fortsatt vanskelig å endre tillitsvalgtes
arbeidsmønster i ønsket retning slik at de kan benytte websidene som sin informasjonsbank og ”arbeidsrom”.
Mye nyttig informasjon er lagt på egne sider for tillitsvalgte, samt lokalt medlemsregister som er tilgjengelig for
fylkeslederne.
F) Lokal aktivitet
Styret og administrasjonen har ikke hatt anledning til besøk hos fylkeslag i perioden.
Den lokale aktiviteten har vært svært varierende. Noen fylkeslag har stor aktivitet, og får mye ut av små
ressurser, mens andre har få aktiviteter tross større potensial. Som i de fleste organisasjoner som drives på
frivillig basis, er det også i F2F vanskelig å få tillitsvalgte til å bidra til tider.
Overfor nevnte har heldigvis i mindre grad gått utover medlemmene, da rådgivingstelefoner og
medlemskontakt har vært prioritert. Men, mediearbeidet, arbeidet mot bedrifter og andre organisasjoner,
lokale politikere og annen utadrettet virksomhet, har vært dårligere enn forventet. Dette gjør at sentrale
forslag og tiltak til dels renner ut i sanden når det ikke følges opp lokalt.
G) Økonomi
F2F sentralt mottok kroner 412.210,- i driftsstøtte for 2009.
Driftresultat i 2009 var et driftsunderskudd på kroner 28.904. Egenkapitalen per 31.12.09 var negativ,
kroner -28.275,-.
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Ut fra ønsket om økt aktivitet og høyere medlemsinntekter ble det søkt arrangementsstøtte fra
Forskningsrådets prosjektmidler som ytes til prosjekter som bidrar til redusert sykefravær. Søknaden ble ikke
innvilget.
Enkelte av foreningens fylkeslag er blitt innvilget en liten kommunal og/eller fylkeskommunal støtte etter
søknad.
Det er fortløpende sendt påminnelse om betaling til medlemmer med utløpt medlemskap.
Foreningen har mottatt tilbud fra regnskapsfører om å jobbe for foreningen på frivillig basis fra årsskifte
2009/2010. Oppsigelse av eksisterende regnskapsfører ble derfor vedtatt og gjennomføres med virkning etter
årsoppgjør 31.12.09.
H) Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet har båret preg av utryggheten den økonomiske situasjonen har skapt. Dog har det vært et godt
samarbeid mellom styret og administrasjonen.
Det nye kontoret i Ski sentrum har medført en utvidelse av arbeidsmiljøet for administrativ leder, på grunn av
at det nye kontoret er i et kontorfellesskap.
Sykefravær
Yrkesrelatert sykefravær er 0 siste år.
Indre arbeidsmiljø
Administrasjonen har opplevd stor pågang i forhold til ressursene i det daglige arbeidet, og det mottas langt
flere henvendelser enn man er i stand til å besvare. Fordi unødvendig tid gikk med til å ringe tilbake de tapte
henvendelsene ble enkelte oppgaver delt med organisatorisk leder tidlig i perioden.
Et forsøk på å få inntektsbringende tiltak på beina etter fjorårets permittering av ansatt viste det dessverre
nødvendig å gå til oppsigelse av administrasjonen. Først 50% fra 1.11.09. Full oppsigelse fra 1.12.09, da de
iverksatte tiltak for å bedre F2Fs økonomi ikke førte fram, og foreningen rett og slett ikke hadde økonomi til en
fast ansatt.. Dårlig likviditet og uforutsigbarhet i økonomien gjorde oppsigelsen nødvendig. Oppsigelse av
kontorleie fra 1.1.2010.
Fordi NAV påberoper ytterligere en måned oppsigelse ved en løsning som overfor nevnt ble det inngått avtale
om oppsigelsestid for resterende halve stilling i januar.
Alle medlemmer mottar giro med medlemsbladet F2F i januar for innbetaling av kontingent for 2010.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er forespurt om forskudd av tilskudd. Tilsvar avventes.
For å opprettholde service for innringere etter oppsigelsen av ansatt er det etablert telefonvakttjeneste på
dagtid ved hovedstyremedlem Peter Meidell. Han gir også gratis juridisk bistand til medlemmer.
Veiledningstjenesten på kveldstid betjenes mandag-torsdag som tidligere.
Øvrige administrative oppgaver er fordelt mellom hovedstyrets medlemmer.
Ytre arbeidsmiljø
Foreningens virksomhet påvirker ikke det ytre miljø.
I) Likestilling
Medlemsmassen består av ca 10 % kvinner og 90 % menn.
F2Fs hovedstyre har mannlig leder og kvinnelig organisatorisk leder. Av hovedstyrets 7 faste medlemmer er 2
kvinner og 5 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
I årsregnskapet og styrets beretning er forutsetningen om fortsatt drift ytterligere endret i forhold til fjorårets
og foregående års nivå. Dette legges til grunn når administrativ leder ble oppsagt fra årsskiftet.
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Styrets oppfatning er at de økonomiske forhold vurderes fortløpende og er sikret langsiktig drift før eventuelt
administrasjonen igjen bemannes. Styret legger endringene av driften til grunn for årsregnskapet.
K) Oppsummering
F2F har sin styrke og posisjon som en faglig tung og kompetent organisasjon som en premissgiver i den
offentlige debatten knyttet til barns og foreldres hverdag etter samlivsbrudd. Et inntrykk av dette styrkes
gjennom stadige henvendelser fra media som trenger faglige råd i ulike spørsmål knyttet til samlivsbrudd, fra
studenter og ansatte ved ulike høyere utdanningsinstitusjoner, fra familievernet, fra forskningsmiljøer og fra
øverste politiske ledelse.
At F2F var representert i barnelovsutvalget som utarbeidet forslaget til ny lov om barn og foreldre (NOU 2008:9
Med barnet i fokus) stadfester hva F2F har jobbet for de senere år: Å vise verden at vi er en trygg og kompetent
organisasjon med lang fartstid, en organisasjon med stor ”pondus”, og samtidig har foreningen en solid
posisjon, noe som gjør at vi går med rak rygg inn i den offentlige debatten rundt barns beste etter
samlivsbrudd. Med stø og sikker røst argumenterer vi for vår sak på alle de områder som er relevante for å
skape trygge familieforhold for barn med to hjem.
På tross av at foreningen går inn i et nytt år kun med frivillige ressurser og svak økonomi greier F2F både lokalt
og sentralt å hjelpe mange foreldre etter samlivsbrudd. Foreldrene kan oppnå et lavere konfliktnivå og en
mindre fysisk og psykisk belastning på seg selv som foreldre og for sine barn, og kan medføre at færre barn må
gjennomgå den sorgen det er å miste sine kjære etter et samlivsbrudd.
En satsing på forbyggende arbeid gjennom kontakt med aktuelle målgrupper via bedrifter, barnehager og
skoler er viktig. Vi håper på en positiv respons på søknaden om forsøksmidler fra FARVE til i løpet av våren
2010.
Våre største utfordringer også i 2010 er handtering av den vanskelige økonomiske situasjonen, samtidig som vi
skal forvalte den profesjonalitet organisasjonen er preget av videre. Dette innebærer at flere tillitsvalgte må
skape aktivitet og levere lokalt, slik at alle henvendelser skal kunne ivaretas. I tillegg skal hovedstyret bidra med
de administrative oppgavene sentralt.
Den store turnover i medlemsmassen er en utfordring og krever spesielt tiltak lokalt. En hovedoppgave må
være å bevisstgjøre eksisterende medlemmer om å fortsette sitt støttemedlemskap utover individualiserte
behov, samt å sørge for rekruttering gjennom aktivitet og konstruktiv medieomtale.

Ski, 10. mars 2011

----------------------------------------------------for Foreningen 2 Foreldre
Roger Sollied Johansen - leder
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Årsberetning for 2010
Foreningen 2 Foreldre

A) Foreningens formål
Foreningen 2 Foreldre har i perioden videreført 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 med hensikt å forebygge konflikter og problemer i forbindelse med
samlivsbrudd gjennom opplysningsarbeid rettet mot næringslivet, skoler og gjennom samarbeid med
familievernkontor. Vi har vært representert i Forum for Barnekonvensjonen.
B) Hovedstyret
Hovedstyret har bestått av:
Hovedstyret
Roger Sollied Johansen
Rune Harald Rækken
Sidsel Tallaksen
Lill Hege Høimyr
Nils Haugland
Peter Meidell
Jon Egil Busklein
Ketil Petersen
Bjørnar Strøm
Thorleif Fyrand

Leder
Nestleder
Organisatorisk leder/kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. vara
2. vara
3. vara

C) Medlemsoversikt
Medlemsmassen holder seg ganske stabil, pr 31.12.10 hadde F2F 948 medlemmer.
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 steforeldre og
samværsmødre, samt besteforeldre. I tillegg kommer stadig flere voksne skilsmissebarn.
D) Administrasjon
Administrasjonen ble sagt opp med 100% virkning fra 01.02.10 grunnet så svak økonomi at Foreningen 2
Foreldres egenkapital var nær oppbrukt ved årsskiftet 2009/2010.
E) Sentrale aktiviteter
Media
Det er i perioden vært ulike medieutspill i forbindelse aktuelle saker i samfunnsdebatten og det nevnes at Lill
Hege Høimyr leverte en veldig bra kronikk i Aftenposten i forbindelse med Stortingets vedtakelse av ny
barnelov.
Sorg uten blomster er omtalt i både Ukebladet Ledelse og magasinet Tara i perioden.
Foreningen har også vært representert gjennom debatter og innslag i radio og TV. Leserinnlegg i aviser er også
en kanal for å nå ut med F2Fs meninger.
F2F er i periode tilknyttet MyNewsdesk www.mynewsdesk.com/no gjennom en ettårig avtale. Dette er en PRtjeneste på nettet, hvor journalister og andre interesserte kan abonnere på pressemeldinger med mer.
1500 av medlemmene i Norsk Journalistlag (NJ) har tilknytning til firmaet. Aktiviteten ble igangsatt på tampen
av 2010, og håpet er at aktiv bruk av denne skal bidra til mer oppmerksomhet rundt F2F.
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Landsmøte/Seminarer/konferanser/forum
Som vanlig i året mellom landsmøtene ble det arrangert et seminar for F2Fs tillitsvalgte 23.-24. oktober 2010.
Møtet var også et jubileumsarrangement i forbindelse med feiringen av 25 år siden foreningens etablering.
Terje Torgersen og Øystein Haram var invitert som to av grunnleggerne av foreningen i 1985
Temaer som ble belyst var strategi og organisatorisk arbeid, veiledningstjenesten og medlemstilbud. Wenche
Wollseth var invitert til å presentere reiseprosjektet, mens Cato Zahl Pedersen holdt foredrag om “Det er deg
det kommer an på”.
I tillegg har F2F ved hovedstyret vært representert i en rekke arenaer, som:
1.
2.

Brukerutvalg i NAV Ytelse
Styringsgruppen for SINTEFs forskingsprosjekt om mekling

T2F endret profil og navn til F2F Bladet
Redaktør er Ketil Petersen. Han administrerer materiell, frister og levering og sørger for den redaksjonelle
gjennomgangen i forbindelse med de fire utgivelsene årlig av det som etter hvert kan kalles et fagblad. Peter
Meidell og Rune Rækken er med i bladets redaksjon, mens det er mange som bidrar med stoff til bladet.
Bladet distribueres til alle medlemmer og foreningens nettverk foruten at det er gjort tilgjengelig gjennom
Bladkongen.no
Sorg uten blomster
Det er inngått avtale med to forskere ved Folkehelseinstituttet som ønsker å kunne bruke vår forskningsrapport
”Sorg uten blomster” i sitt forskningsarbeid. Dette anses å være svært positivt da en så spennende rapport har
fått lite fokus de senere år.
Medlemsaktiviteter/tilbud
Hovedstyret ble presentert for et konsept for nye medlemstilbud av Wenche Woldseth. Hun presenterte
forslag til nytt tilbud for medlemmer som ønsker å være sammen med likesinnede etter opplevd samlivsbrudd,
for eksempel på felles reiser. Det vises til at samlivsbrudd ofte medfører en følelse av ensomhet og at det kan
være både nyttig og godt å dele erfaringer med andre og danne bredere sosiale nettverk.
Det er etablert en prosjektgruppe bestående av ressurspersoner fra flere fylker for å lage et godt
medlemstilbud med felles reiser både i inn- og utland
Hovedstyret anser som svært viktig for F2F å tilby nye positive aktiviteter, og også har et tilbud til dem som har
kommet gjennom bruddfasen. 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
Det er gjort flere forsøk på en oppjustering og forbedring av hjemmesidene til foreningen, og styremedlem i
F2F Oslo Akershus, Ole Andreas Berg Rusten, ble engasjert som prosjektleder ut fra sin faglige bakgrunn. Han
startet arbeidet men ble dessverre forhindret fra å ferdigstille arbeidet i løpet av tiden.
Styret mener en forbedring av hjemmesidene kan utgjøre et stort potensiale for medlemsutviklingen i F2F hvis
den gjennomgår en ”oppussing” bl.a. med god og riktig billedbruk, bedre layout og navigasjon. Grunntanken er
å få ”åpnet opp” nettstedet, slik at det blir det naturlige stedet å gå for å skaffe seg kompetanse i forhold til
foreningens områder. Indeksering av informasjonen på sidene vil også være viktig for å øke treffprosenten fra
søkemotorer. Ref. lignende sider, f.eks. skilsmisse.net.
F) 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, Buskerud, Rogaland og Hordaland og Agder. Det
er kontaktpersoner i Trøndelag, Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane, Østfold og Troms/Finnmark.
Andre 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.
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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.
F2F Agder reetablert
Det er gledelig at det igjen er aktivitet i F2F Agder. De hadde oppstart av fylkeslaget med årsmøte 29. januar
2011.
Ny fylkeskontakt i Sogn og Fjordane
Anders Gjerland er godkjent som ny fylkeskontakt i Sogn og Fjordane, og han ble rekruttert etter kontakt med
F2F Hordaland.
Fylkesmøter
Det har i perioden gjennomført et par fylkesmøter, men Hovedstyret ønsker at telefoniske fylkeslagsmøter
arrangeres oftere fordi dette kan være en kilde til både motivasjon og idebank for alle lokale tillitsvalgte.
G) Økonomi
F2F sentralt mottok kroner 406.452,- i driftsstøtte for 2010. Driftsresultat i 2010 var et driftsoverskudd på kr.
361.350,-.
Egenkapitalen per 31.12.10 var kroner 333.075,-.
H) Arbeidsmiljø
Foreningen 2 Foreldre har ikke hatt noen ansatte størstedelen av 2010.
I) Likestilling
Medlemsmassen består av cirka 10 % kvinner og 90 % menn.
F2Fs hovedstyre har mannlig leder og kvinnelig organisatorisk leder. Av hovedstyrets 7 faste medlemmer er 2
kvinner og 5 menn. 1 av fylkeslagene hadde kvinnelige leder i 2010.
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 etter å ha opparbeidet positiv egenkapital igjen har midler til drift på
samme nivå som i 2010.
K) Eksklusjoner
Det har ikke vært suspensjoner/eksklusjoner i perioden.
L) Oppsummering.
Mange har jobbet jevnt og trutt i Foreningen 2 Foreldre i 2010 også, og vi har prioritert oppfølging av
medlemmer som trenger det, 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 har vært
mindre synlige i samfunnsbildet enn vi ønsker oss. Ren pragmatisme sier oss at vi må tilpasse aktivitetsnivået
og ambisjonene etter de ressurser som til enhver tid er til rådighet for frivillig arbeide.
Nesodden, 22. mars 2011

--------------------------------------For Foreningen 2 Foreldre
Roger Sollied Johansen - leder
Side 13/22

Resultatregnskap for 2010
Foreningen 2 foreldre

Note

2010

2009

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

459 427
428 962

374 009
519 281

Sum driftsinntekter

888 389

893 290

0
(22 395)
(504 211)

(27 462)
(454 656)
(440 023)

(526 605)

(922 140)

361 784

(28 851)

Annen renteinntekt

327

5

Sum finansinntekter

327

5

Annen rentekostnad

(761)

(59)

Sum finanskostnader

(761)

(59)

Netto finans

(434)

(54)

Ordinært resultat før skattekostnad

361 350

(28 904)

Ordinært resultat

361 350

(28 904)

Årsresultat

361 350

(28 904)

Overføringer
Udekket tap
Annen egenkapital

28 275
333 075

0
(28 904)

Sum

361 350

(28 904)

Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

2

Balanse pr. 31. desember 2010
Foreningen 2 foreldre

Note

2010

2009

3

344 283

44 006

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

344 283

44 006

Sum omløpsmidler

344 283

44 006

Sum eiendeler

344 283

44 006

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Udekket tap

333 075
0

0
(28 275)

Sum opptjent egenkapital

333 075

(28 275)

Sum egenkapital

333 075

(28 275)

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

11 208
0

26 380
45 901

Sum kortsiktig gjeld

11 208

72 281

Sum gjeld

11 208

72 281

344 283

44 006

EIENDELER
Omløpsmidler
Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum egenkapital og gjeld

Budsjett 2011 F2F
Drift av fylkeslag
Styrehonoroar
Totale lønnskostnader inkl.arb.giveravg.
Forsikringer ink. Rettshjelpforsikring
Kontorleie/lagerleie
Kostnader i forb. Telefon/vakttlf/svartjeneste/telefonkonferanse
Internettkostnader
Webb oppdatering/vedlikehold
Hovedstyremøter reisutgifter etc.
Landsmøte 2011
Kurs for rådgivere/telefonvakter
Regnskap/Regnskapsassistanse/Revisjon
Kontor utgifter div.
Annonse/reklame/stand utgifter .
Trykking av medlemsblad 4. stk. alle kostnader
Utvikling bedrifter
Oppdatering av trykksaker/veiledningshefte
Sum utgifter
Inntekter
Statstøtte
Medlemsinntekter
Inntekter medlemsblad
Renteinntekter bank
Sum inntekter

Driftsoverskudd

BUDSJETT 2011
kr
150 000,00
kr
114 000,00
kr
30 000,00
kr
10 000,00
kr
12 000,00
kr
50 000,00
kr
34 000,00
kr
50 000,00
kr
40 000,00
kr
100 000,00
kr
70 000,00
kr
40 000,00
kr
10 000,00
kr
15 000,00
kr
70 000,00
kr
60 000,00
kr
40 000,00
kr

895 000

kr
kr
kr

400 000,00
450 000,00
70 000,00

kr

920 000

kr

25 000

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

2011-2013
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Innledning – hvor står vi nå?
Veien videre – lokalt og sentralt
Foreningen 2 Foreldres hovedfokus skal fortsatt være å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem.
F2F vil videreføre hovedaktivitetene og organisatoriske aktiviteter i tillegg til følgende prioriteringer:
1.
2.
3.
4.

Synliggjøre foreningens tilbud og kompetanse, nasjonalt og internasjonalt
Påvirke i utformingen av ny barnelov basert på foreldrenes likeverd og jobbe aktivt med dette fram
mot Stortingsvalget i 2013
Videreutvikle F2Fs kompetansesenter og rådgivningstjeneste
Forbedre medlemstilbudene og derigjennom øke foreningens inntekter med formål å skape
stabilitet og mulighet for større aktivitet/flere ansatte

Fylkeslagene danner kjernen i den lokale tilbudet som kanskje er aller viktigst for dem som gjennomgår en
samlivskrise. Det å ha noen å snakke med, en som har erfaring på området og som kan komme med gode råd
er helt sentralt. Følgende ønskes videreført og styrket lokalt og sentralt i perioden:
Rådgivningstjenesten – alltid et sted å henvende seg med spørsmål
Nettverksbygging, med regelmessige medlemsmøter og arrangementer med og uten barn
Regelmessige fagmøter for medlemmer med aktuelle tema
Lokale samtalegrupper
Produktutvikling med fokus på forebygging av konflikter
Organisasjonsutvikling som bidrar til å være i tråd med tiden for å kunne pleie medlemmene
på en optimal måte
Det å ha et godt aktivitetstilbud til medlemmene lokalt, og sørge for å gjøre dette kjent i lokalmiljøet, er den
beste måten å få nye medlemmer på. Alle fylkeslag skal ha aktiviteter som sikrer medlemsvekst i perioden.
I tillegg skal fylkeslagene drive lokalt informasjonsarbeid mot offentlige og private organisasjoner, slik at alle er
kjent med at F2F finnes og kan være til hjelp i en tøff livsfase. Her vil distribusjon av fagmateriell og
informasjonsbrosjyrer stå sentralt, samt informasjon og eventuelt arrangere bedriftsseminarer på bakgrunn av
prosjektet Sorg uten Blomster – sykefravær ved samlivsbrudd.
Det vil være høyt prioritert å etablere et register over ressurspersoner i fylkene i landsmøteperioden.
Hovedstyret ønsker en tettere dialog med fylkeslagene for løpende utveksling av informasjon om aktiviteter
som pågår lokalt. På denne måten vil gode ideer kunne spres og tas i bruk i hele landet. Det vil være nødvendig
med en organisasjonsendring for å være i tråd med generell tilpasning ihht samfunnsutviklingen.

1.

Synliggjøre foreningen og øke foreningens medlemsmasse
Utgivelse av medlemsbladet Foreningen 2 Foreldre
Oppdatere F2Fs internettsider jevnlig
Være aktiv på sosiale medier
Sikre at F2F kommer opp ved søk på relevante stikkord på internett
Distribuere og gjøre alt informasjonsmateriell, forskningsrapporter, prosjektrapporter osv tilgjengelig på
medlemssidene
Avgi høringssvar til departementene
Delta i aktuelle debatter og på seminarer, proaktivt og reaktivt
Delta gjennom sentrale møteplasser
Etablere nye produkter både for privatpersoner, bedrifter og øvrige samfunnsaktører (seminarer og
foredrag)
Jobbe for å ha en mediesak pr uke året rundt i nasjonale medier.
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2.

Videre utvikling
Videreutvikle og markedsføre tilbudene våre
Invitere til samarbeid med andre relevante fagmiljøer som støtter F2Fs
holdninger/målsetninger i forhold til barn- og familie
Samle inn og gjøre nytt fagmateriale tilgjengelig på F2F-weben
Utvikle flere foredrag til bruk lokalt / sentralt
Fokusere på forventingene til ny barnelov
Bevisstgjøre om samfunnsøkonomien ved å forebygge sykefraværet ved samlivsbrudd
Relevant forskning på familieområdet innhentes
Medlemsverving

Organisatoriske aktiviteter
Følges opp sentralt
Arbeide videre med ny barnelov mot Stortingsvalget 2013
Sakkyndiges virksomhet i barnefordelingssaker
Samarbeidet med NAV
Medieoppmerksomhet

Nesodden, 22. mars 2011

---------------------------------For Foreningen 2 Foreldre
Roger Sollied Johansen – leder
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INNKOMNE FORSLAG
Endring av vedtekter (krever 2/3 flertall)
Forslagstiller: F2F Hovedstyret

Forslag 1
Endring av vedtektenes § 3.8 – Hovedstyrets status som delegater
Dagens vedtekter § 3.8
Faste hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale‐/forslagsrett.
Stemmeberettiget er kun lovlig valgte delegater fra fylkeslagene. Fylkeslagene 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.

Forslag til endret § 3.8
Hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale‐/forslagsrett og stemmerett.
Lovlig valgte delegater fra fylkeslagene/fylker med kontaktperson har også stemmerett. Fylkeslagene/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.
Hovedstyrets vurdering
Hovedstyret anser naturlig at organisasjonens øverste tillitsvalgte skal være stemmeberettigede i likhet med
lovlig valgte delegater fra fylkeslagene. Delegatene må være fullverdig medlem av F2F, dvs ha gyldig fullt
medlemskap eller familiemedlemskap.

Forslag 2
Endring av vedtektenes § 4.2 – Styrehonorar hovedstyret
Dagens vedtekter § 4.2
Alle tillitsverv skal være ulønnet.
Forslag til endret § 4.2:
Hovedstyret medlemmer mottar et årlig styrehonorar. Landsmøtet fastsetter størrelsen på styrehonorarene
for den kommende landsmøteperioden.
Hovedstyrets vurdering
Det er pr. i dag ikke lønnede tillitsverv i F2F. Motivasjonen for å være tillitsvalgt i foreningen har alltid vært og
skal fortsatt være et grunnleggende ønske om å skape et bedre samfunn med fokus på barnas rettigheter og
behov etter samlivsbrudd.
Når vi nå foreslår å vedta honorarer for hovedstyret, er det fordi vi tror det vil kunne styrke vår foreningsdrift
og videre utvikling. Oppfatningen bygger delvis på en virkelighetsoppfatning der det i økende grad er vanskelig
å skaffe nok ressurser til å drive frivillige organisasjoner, både menneskelige og økonomiske. Ved å innføre

styrehonorar vil deltakelsen i hovedstyret forplikte på en annen måte, og leder vil i større grad kunne stille krav
til hver enkelt til å påta seg arbeidsoppgaver. Det er ikke sikkert at en ordning med styrehonorar vil motivere
flere til å delta i arbeidet, men det vil kunne gjøre det lettere og mer legitimt å bruke tid på de ulike oppgavene
som hovedstyrets medlemmer må ta seg av.
Etter oppsigelsen av administrativ leder i F2F ved inngangen til 2010, har foreningen blitt drevet utelukkende
på dugnadsbasis. Hovedstyret har hatt det administrative ansvaret og har etter beste evne utføret de ulike
oppgavene. En driftssituasjon uten en administrativ leder har medført en betydelig økt arbeidsbelastning på
hovedstyret, og er også en del av argumentasjonen for å innføre styrehonorar.
Ut fra dagens skatteregler, vil honorarer under kr 45.000 pr år pr. styremedlem ikke utløse arbeidsgiveravgift
for foreningen. Årlige honorarer som fastsettes over kr 4.000 vil eller gjeldende regler være skattepliktige for
den enkelte. Ved innføring av styrehonorar inneholder forslaget beløp som Landsmøtet bes å ta stilling til,
eventuelt om at annen beslutning om størrelsen på honorarene gjøres og hovedstyret gis fullmakt til å foreta
vurderinger innenfor gitte rammer.
Hovedstyret ber om at Landsmøtet støtter forslaget til vedtektsendring, og innfører et grunnlag for å kunne
gi styrehonorarer.
Dersom Landsmøtet vedtar å endre vedtektene slik forslaget tilsier, vil vi også måtte ta stilling til fastsettelse av
honorarenes størrelse. Hovedstyret foreslår følgende årlige honorarer (inklusiv feriepenger) for den kommende
toårsperioden:
Leder
Kasserer
Nestleder
Tidskriftansvarlig
Øvrige styremedlemmer
Varamedlemmer

kr
kr
kr
kr
kr
kr

36.000
18.000
18.000
18.000
4.000
4.000

Hovedstyret ber Landsmøtet om å vurdere samt fastsette honorarenes størrelse for den kommende
landsmøteperioden. Det fremlagte honorarforslaget vil kunne sies å gi en symbolsk godtgjørelse for det
arbeidet som utføres. Dersom forslaget vedtas slik det er fremlagt, vil det medføre en merkostnad for
foreningen på kr 114.000 per år.

Forslag 3
Presisering av vedtektenes § 6.1 og § 6.2 – Fylkeslag vs Fylkeskontakter
Bakgrunnen for forslaget er å rydde opp i en misforståelse som har oppstått, hvor noen har tolket vedtektene
som at fylker med fylkeskontakt men uten fylkesstyre ikke har delegatstatus på landsmøtet. Da fylkeskontakten
ble opprettet som institusjon, var hensikten nettopp å sikre aktivitet i og landsmøterepresentasjon også fra
fylker uten aktivt fylkesstyre. Hovedstyret foreslår derfor en presisering av vedtektene så intensjonen med
fylkeskontaktene kommer klarere fram.
Dagens vedtekter § 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 skal fremme F2Fs målsettinger og virksomhet innen sitt geografiske område
Dagens vedtekter § 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/fylkeskontakter mandat til å følge opp enkeltsaker eller
oppgaver, eller avlaste hovedstyret i slike saker. En fylkeskontakt skal godkjennes av hovedstyret.
Forslag til endret § 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.
Forslag til endret § 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/fylkeskontakter 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.
Hovedstyrets vurdering
F2F har fylkeslag og fylkeskontakter som jobber med alt fra veiledning til å arrangere temamøter.
Fylkeskontakter arbeider som fylkeslagene og er av utrolig stor verdi for foreningen og er ressurser i arbeidet
for barns rett til å beholde kontakten med begge sine foreldre tross samlivsbrudd. Lokalt engasjement er viktig
for å gjøre alle oppmerksomme på at vi i Norge i moderne tid har en barnelov som ikke definerer begge
foreldre likeverdig. Enkelte fylker er i dag uten et formelt fylkesstyre og fordi verdien av arbeidet som
nedlegges fra både fylkeslag og fylkeskontakter anses å være like stor ønsker hovedstyret å likestille disse som
tillitsvalgt i Foreningen 2 Foreldre.

Forslag 4
Disse forslagene kommer i kategorien kosmetiske, ikke substansielle endringer.
Forslag til bedre ordlyd i § 1.2.
Dagens vedtekter § 1.2
Arbeide for at begge foreldre deler ansvaret og omsorgen for barna etter samlivsbrudd
Forslag til endret § 1.2
Arbeide for at begge foreldre samarbeider om ansvaret og omsorgen for barna etter samlivsbrudd
Fjerne genitivs‐apostrof fra vedtekente, da vi ikke har dette i det norske språket.
Det står gjentatte steder F2F’s, hovedstyret foreslår å erstatte dette med F2Fs (uten apostrof).
Dette gjelder i § 2.4, § 6.1, 6.9 og § 9.2.
Hovedstyret foreslår at disse kosmetiske endringene stemmes over under ett.

Forslag 5
Dersom vedtektene endres må dato for ikrafttreden oppdateres, samt at vedtektenes forside må oppdateres
også.
Dagens vedtekter § 10.2
Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. den 18.04.2009 og erstatter tidligere vedtekter for Foreningen 2 Foreldre.
Forslag til endret § 10.2
Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. den 09.04.2011 og erstatter tidligere vedtekter for Foreningen 2 Foreldre.

Forslag 6
Hovedstyret ber Landsmøtet 2011 om fullmakt til å ”vaske” vedtektene og gjøre språklige oppklaringer og
forbedringer.

Fra:
Til:
Sak:

F2F Hovedstyret
F2Fs ordinære Landsmøte 2011
Forslag om styrehonorar for hovedstyret/vedtektsendring

Styrehonorar hovedstyret
Det er pr. i dag ikke lønnede tillitsverv i F2F. Motivasjonen for å være tillitsvalgt i
foreningen har alltid vært og skal fortsatt være et grunnleggende ønske om å skape et
bedre samfunn med fokus på barnas rettigheter og behov etter samlivsbrudd.
Når vi nå foreslår å vedta honorarer for hovedstyret, er det fordi vi tror det vil kunne
styrke vår foreningsdrift og videre utvikling. Oppfatningen bygger delvis på en
virkelighetsoppfatning der det i økende grad er vanskelig å skaffe nok ressurser til å
drive frivillige organisasjoner, både menneskelige og økonomiske. Ved å innføre
styrehonorar vil deltakelsen i hovedstyret forplikte på en annen måte, og leder vil i større
grad kunne stille krav til hver enkelt til å påta seg arbeidsoppgaver. Det er ikke sikkert at
en ordning med styrehonorar vil motivere flere til å delta i arbeidet, men det vil kunne
gjøre det lettere og mer legitimt å bruke tid på de ulike oppgavene som hovedstyrets
medlemmer må ta seg av.
Etter oppsigelsen av administrativ leder i F2F ved inngangen til 2010, har foreningen blitt
drevet på dugnadsbasis. Hovedstyret har hatt det administrative ansvaret og har etter
beste evne forsøkt å utføre de ulike oppgavene. En driftssituasjon uten en administrativ
leder har medført en betydelig økt arbeidsbelastning på hovedstyret, og er også en del
av argumentasjonen for å innføre styrehonorar.

Dagens vedtekter:
§ 4.2
Alle tillitsverv skal være ulønnet.
Forslag til ny § 4.2:
§ 4.2
Hovedstyret medlemmer mottar et årlig styrehonorar. Landsmøtet fastsetter størrelsen på
styrehonorarene for den kommende landsmøteperioden.

Hovedstyret ber om at Landsmøtet støtter opp om forslaget til vedtektsendring, og
innfører et grunnlag for å kunne gi styrehonorarer.

Dersom Landsmøtet vedtar å endre vedtektene slik forslaget tilsier, vil vi også måtte ta
stilling til fastsettelse av honorarenes størrelse. Hovedstyret foreslår følgende årlige
honorarer (inklusiv feriepenger) for den kommende toårsperioden:
Leder

kr 36.000

Kasserer

kr 18.000

Nestleder

kr 18.000

Tidskriftansvarlig

kr 18.000

Øvrige styremedlemmer

kr 4.000

Varamedlemmer

kr 4.000

Hovedstyret ber Landsmøtet om å vurdere samt fastsette honorarenes størrelse for den
kommende landsmøteperioden. Ut fra dagens skatteregler, vil honorarer under kr 45.000
pr år pr. styremedlem ikke utløse arbeidsgiveravgift for foreningen. Årlige honorarer som
fastsettes over kr 4.000 vil for øvrig være skattepliktige for den enkelte.
Det fremlagte honorarforslaget vil kunne sies å gi en symbolsk godtgjørelse for det
arbeidet som utføres. Dersom forslaget vedtas slik det er fremlagt, vil det medføre en
merkostand for foreningen på kr 114.000 per år (se vedlegg).

Budsjett : Årlig styrehonorar
Enhet: Foreningen 2 Foreldre
Periode: Landsmøteperioden 2011-2013

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Styrehonorarer (inklusiv feriepenger):
Leder
Kasserer
Styremedlem 1, nestleder
Styremedlem 2, tidskriftansvarlig
Styremedlem 3
Styremedlem 4
Styremedlem 5
Varamedlem 1
Varamedlem 2
Varamedlem 3

Sum årlig kostnad

Forslag
36 000
18 000
18 000
18 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000

Vedtatt

114 000

Kommentarer (mht skatteregler mars 2011 - foreninger):
Årlig godtgjørelse opp til kr 4.000 er skattefri
Samlet godtgjørelse under kr 45.000 årlig fritas for arbeidsgiveravgift
Honorarbeløpene foreslås avtalt inklusiv feriepenger, dvs. det blir vår bruttokostnad

Medlemskontingent:
Medlemskontingenten for 2011 er:
‐
‐
‐

Kr 400 per år for fullverdig medlemskap
Kr 250 per år for støttemedlemskap
Kr 500 per år for familiemedlemskap

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 2012 og 2013 beholdes som utgangspunkt på dagens nivå. Landsmøtet gir
hovedstyret fullmakt til å justere kontingenten 50 kroner opp eller ned for samtlige
medlemskapskategorier, dersom økonomiske hensyn tilsier det.

INNSTILLING til VALG AV REVISOR
Forslagsstiller: F2F Hovedstyre

Innstilling og begrunnelse
F2F benytter i dag Revisjonsfirmaet Grant Thornton, og Hovedstyret innstiller at F2F fortsatt benytter
Grant Thornton som revisor.

INNSTILLING VALG
F2D Landsmøtet 2011

Forslagstiller: F2F HOVEDSTYRET

Forslag 1
Forslag til Valgkomite perioden 2011‐2013
LEDER
MEDLEM
MEDLEM

:

Sølvi Leander (Oslo og Akershus)
:
:

Arild Teigen (Trøndelag)
Thorleif Fyrand (Buskerud)

Kandidatene er forespurt og er villige til å stille til valg.
Med vennlig hilsen
For Foreningen 2 Foreldre

Roger Sollied Johansen ‐ leder

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

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

____________________________________________________________________
Besøksadresse
Åsenveien 1, 1400 Ski

Telefon
880 08 845
E-post
post@f2f.no
Hjemmeside
www.f2f.no

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 deler 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 F2F's 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.
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§ 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
Faste hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale-/forslagsrett..
Stemmeberettiget er kun lovlig valgte delegater fra fylkeslagene. Fylkeslagene 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.
§ 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
Alle tillitsverv skal være ulønnet.
§ 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.
§ 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.
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§ 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 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 F2F's hovedorganisasjon. Fylkeslag skal fremme F2F's 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.

§ 6.3
Et fylkeslag kan dannes av minst 5 medlemmer bosatt i samme fylke. Årsmøte skal
avholdes hvert år, før fristen i § 6.7 Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, budsjett og
arbeidsplan. Alle oppmøtte fullverdige medlemmer bosatt i fylket har stemmerett.
I fylker uten fylkeslag er det intet 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.
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§ 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 F2F's 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 F2F's 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 18.04.2009 og erstatter tidligere vedtekter for
Foreningen 2 Foreldre.
----------------------------------------------------
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