Til medlemmene i F2F Hordaland

INNKALLING TIL ÅRSMØTE
Dato: 29. januar 2019 kl. 19.00-21.00
Sted: Bergen kommunes "Innbyggerservice", Kaigaten 4, (tidl. Spb. Vest)

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

8.

Drøfte handlingsplan for kommende periode

9.

Behandle budsjett for kommende periode

10.

Valg av leder, 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer

11.

Valg av revisor

12.

Valg av valgkomite

Postadresse
Postboks 21, Nygårdstangen
5838 Bergen
Org. nr. 980 396 010

Telefon
Veiledningstelefon // 88 00 88 45
Leder Hordaland // 977 98 727
Leder // 995 57 910

E-post
hordaland@f2f.no
post@f2f.no
f2f.no

Forslag til saker til årsmøtet må være meddelt styret skriftlig senest 15.01.19 - 2 uker før årsmøtet.

Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på Foreningen 2 Foreldre Oslo Hordalands hjemmeside senest en uke før
årsmøtet.

Alle kandidater til tillitsverv må ha fulle medlemsrettigheter i F2F.

Viser for øvrig til våre vedtekter som du finner på våre hjemmesider.

Ønsker du å bidra i lokallagets arbeid ønsker valgkomiteen gjerne å høre fra deg.
Ta gjerne kontakt med:
John Michal Sørensen, johnm@fdriftas.no, 995 57 910
Marit Karin Rein Wichne, maritkarin@hotmail.com, 975 132 01

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet.

Bergen, 5. januar 2019

Med vennlig hilsen
Foreningen 2 Foreldre Hordaland
Ann Cathrin Rebnord
Fylkeslagsleder
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ÅRSBERETNING
Foreningen 2 Foreldre
Fylkeslag:
Hordaland
Styreperiode: 2018
Styret har i 2018 arbeidet i henhold til F2Fs visjon:
F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem.
o Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
o Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
o En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
o Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre:
Styret
Årsmøtet for F2F Hordaland valgte den 31.01.17 følgende styresammensetning:
Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:
2. varamedlem:

Ann Cathrin Rebnord
Øystein Svensvik
Warren S. Eversley
Maria Auril Castillo
Rune Hellebø
Rolf Olaisen
Kenneth Haugland

Revisor
Årsmøtet for F2F Hordaland valgte revisor den 31.01.2017:
Nils Haugland
Styrets arbeid
Styret har i styreperioden 2018 hatt 11 styremøter pluss et styremøte for organisering av
temakveld. Mellom styremøtene har styret diskutert og utviklet aktuelle aktiviteter pr. e-post og
telefon.
Økonomi
Økonomien i fylkeslaget er god. Pr. 31.12.18 hadde lokallaget kr 604,46,- på konto.
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Medlemsoversikt Foreningen 2 Foreldre Hordaland
31.12.18: 56 medlemmer, 15 nye medlemmer i løpet av året
31.12.17: 70 medlemmer, 20 nye medlemmer i løpet av året
31.12.16: 74 medlemmer, 15 nye medlemmer i løpet av året
31.12.15: 74 medlemmer
31.12.14: 95 medlemmer
31.12.13: 93 medlemmer
31.12.08: 134 medlemmer
Det kan virke som om F2F Hordaland har en utfordring med at for mange medlemmer generelt
ikke fornyer medlemskapet sitt. Tilskudd av nye medlemmer er også begrenset. Hovedstyret har
derfor sendt inntil 5 purringer i forbindelse med fornyelse av medlemskap i F2F. Vi ønsker ikke å
framstå som pågående, men oppfordrer hvert enkelt medlem om å fornye sitt medlemskap slik at
F2F kan opprettholdes som organisasjon.
Noe av medlemsnedgangen kan tilskrives det mange frivillige organisasjoner erfarer; det er
generelt et redusert engasjement for organisasjonsarbeid i samfunnet i forhold til tidligere. Det er
likevel gledelig at stadig fler mener at barna har to hjem selv om foreldrene ikke lenger er
kjærester.
Oppfølging av handlingsplan for F2F Hordaland, 2018
Årsmøtet i 2017 vedtok en handlingsplan som har vært førende for styrets arbeid det siste året.
Årsberetningen redegjør for arbeidet på disse områdene:
1. Arbeide for å være et tilbud til medlemmer lokalt og et tydelig talerør for F2Fs budskap
Dette har vært den røde tråden i vårt arbeid i perioden
2. Tilby medlemssamlinger basert på medlemmenes ønsker og innspill
1. FMK – «Fast møte i Kaigaten»
Avholdt 10 arrangement i perioden. Nytt møtested er etablert i Innbyggerservice,
Kaigaten 4.
2. Fagmøter med aktuelt tema
06.11.18: «Konfliktfylt samlivsbrudd – barnets omsorgsituasjon og rettssikkerhet».
Foredragsholdere; Tore Salvesen, politiinspektør ved seksjon for etterforskning av
drap, grov vold og seksuallovbrudd, ga et innblikk i politiets arbeid med
etterforskningen av voldsanklager.
Jan Stokkebekk, MFSP, og kollega psykologspesialist Ingeborg Huglen, presenterte
tilbudet SB2H og snakket litt om temaet tilknyttet samlivsbrudd og hvordan barn
best kunne håndtere dette.
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3. Sommersamling for medlemmer og barn
Avlyst grunnet dårlig vær/manglende påmelding
4. Årsavslutning - Bowling ved Vannkanten
8. desember – 5 oppmøtte
3. Være synlig i media og samfunnet
- 01.05.18: - Arrangerte verve- og informasjonsstand Torgallmenningen, Bergen
- 29.08.18 Lokallagsleder deltok på Norges første PAS - seminar i Oslo
(Foreldrefremmedgjøring, hva er det og hva kan vi gjøre med det?)
- 31.08.18 Artikkel i BT av lokallagsleder (Før var det nesten bare fortvilte fedre som tok
kontakt. Nå kommer mødrene).
- 26.10.18 Nye brosjyrer utformet og ny tekst utformet av styret i Hordaland.
Utviklet lokalt og sentralt.
- 30.10.18 IA Konferanse (Inkluderende Arbeidsliv) i Grieghallen. Vi stilte med tre deltakere
og laget nytt markedsmateriale (roll-ups) for anledningen. Utformet en kortversjon av
sluttrapporten fra 2006 (Sorg uten blomster).
- 11.12.18 Samarbeid med Bergen Kino og Maipo film om filmen Harajuku. F2F var invitert,
1 sentral og 4 lokale styremedlemmer overvar visning. Foruten regissør var konstituert
leder ordstyrer og sammen med leder fra lokallaget deltok de i panelet etterpå der 77
tilfeldige publikummere fikk kommentere filmen/stille spørsmål til panelet.
- 12.12.18 Artikkel i Dagsavisen (Barnet trenger begge sine foreldre også i sitt første leveår)
av lokallagsleder og konstituert leder.
Lokallagsleder har fått tilgang til oppdatering på ulike medieplattformer for F2F og har
oppdatert fortløpende for å generere dynamiske nettsider slik at medlemmene kan holde
seg orientert om hvilket arbeid som utføres i F2F.
Det er lagt ut 2 utgaver av F2Fs medlemsblad på 22 ulike steder/offentlige kontorer i
Bergen og omegn.
4. Være en bidragsyter til F2Fs sentrale aktiviteter
1. Rådgivningstelefonen
2. Svare på høringsuttalelser
3. Dekke andre behov for å støtte opp om F2Fs arbeid
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Hordaland fylkeslag deltok med tre representanter (Rebnord, Eversly og Sørensen) på F2Fs
strategisamling i Oslo den 13-14 oktober 2018.
5. Delta i lokale forum og råd som berører F2Fs interesseområde
Foreningen 2 Foreldre er representert i Brukerutvalget for NAV i Hordaland. Dette bidrar til
å belyse F2Fs fokus på å ivareta barns behov for 2 trygge hjem, i de tilfeller foreldrene ikke
lever sammen. Warren Eversley har på vegne av F2F Hordaland deltatt på 2 av 4 møter i
brukerutvalget i løpet av 2018.
6. F2F Hordaland skal inngå allianser med andre organisasjoner og offentlige funksjoner det
er naturlig å samarbeide med.
Gjennom året har vi hatt dialog og samhandling med ulike aktører i forbindelse med våre
aktiviteter.
Utover nevnte punkter har styret hatt fokus på å inkludere alle medlemmer i sitt arbeid. Dette er
gjort ved å be om innspill til styrets arbeid. Alle godkjente styremøtereferat er tilgjengelig for alle
medlemmer, se http://www.f2f.no/styremoeteref.358643.no.html

Oppsummering
Styret for perioden er av den oppfatning at vi har oppfylt handlingsplanen som medlemmene i
Hordaland vedtok på årsmøtet den 31.01.17. Totalt har styret arrangert eller deltatt på 10
aktiviteter i perioden. I tillegg til dette kommer 11 styremøter.
Resultatet av styrets arbeid er vanskelig å måle. Basert på de tilbakemeldinger vi har fått i løpet av
året, opplever styret at medlemmenes behov er blitt dekket. Vår faste aktivitet «FMK» har hatt
besøk av 0-4 medlemmer hver gang.
Foreningen 2 Foreldre arbeider først og fremst for å skape trygge familieforhold for barn med to
hjem. Dette gjøres ved å være en pådriver for en ny og bedre barnelov med barnets behov i
sentrum. Lokale tilbud og aktiviteter er arrangert etter ønske fra medlemmene i Hordaland. Skal
styret kunne utvikle tilbud, er det nødvendig å få tilbakemelding på hva medlemmene ønsker.
Avgående styre er av den oppfatning at fokus på å opprettholde og øke antall medlemmer er viktig
for å få opprettholde F2Fs målsetting. Det nye styret vil garantert sette pris på å motta idéer og
innspill om aktiviteter eller annet som Foreningen 2 Foreldre/Hordaland lokalt kan bidra med. Jo
høyere antall medlemmer - jo lettere å få gjennomslag for F2Fs målsetting.
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Vårt forslag til handlingsplan er fundamentert i at lokallaget skal arbeide for- og være en
støttespiller for F2F sentralt slik at vårt mål om en ny og bedre barnelov skal bli en virkelighet.
Styret vil takke medlemmene for engasjement og innspill i 2018, dette har vært viktig for å kunne
skape engasjement hos styret for sitt arbeid.
Bergen
Styret F2F Fylkeslag Hordaland

------------------------------------ ------------------------------------ -----------------------------------Ann Cathrin Rebnord
Warren Eversly
Rune Hellebø
Leder
Styremedlem
Styremedlem

------------------------------------ ---------------------------------- ---------------------------Maria Auril Castillo
Øystein Svensvik
Rolf Olaisen
Styremedlem
Kasserer
1. varamedlem

---------------------------Kenneth Haugland
2. varamedlem
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F2F Hordaland - Årsregnskap 2018
Resultatregnskap

2018

Driftsinntekter
Overførte midler fra F2F sentralt
Offentlige tilskudd
Gave fra Warren
Diverse inntekter *
Sum driftsinntekter

10 000
10 000

Driftskostnader
SMS/telefon
Porto
Annet/Markedsføring
Faglige møter og kurs
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

8 027
5 708
13 735

Driftsresultat

-3 735

Finansposter
Finansinntekter - Renter 1503-53-17713 (Ny)
Finansinntekter - Renter 1203.36.25314 (Utfasing)
Finanskostnader - Renter og gebyrer
Netto finansposter
Årsresultat

Balanse

5
5
-3 730

2018

Eiendeler per 31.12
Datautstyr, kontormaskiner
Utestående fordringer
Bankinnskudd og kontanter
Sum eiendeler

604
604

Gjeld og egenkapital per 31.12
Annen kortsiktig gjeld
Foreningskapital
Sum gjeld og egenkapital

604
604

Endring egenkapital
Foreningskapital per 01.01

4 335

Årsresultat
Egenkapital per 31.12

-3 730
605

HANDLINGSPLAN 2019
Foreningen 2 Foreldre, Hordaland
Lokallaget aktiviteter skal støtte opp om F2Fs visjon:
F2F skal skape trygge familieforhold for barn med to hjem.
o Felles omsorg/likeverdig foreldreskap som hovedprinsipp i barneloven
o Automatisk felles foreldreansvar for alle foreldre, uansett samlivsstatus
o En trygde- og stønadsordning som belønner samarbeidende foreldre
o Rettslig, reell beskyttelse av barnets forhold til begge dets biologiske foreldre:
F2F Hordaland skal prioritere følgende områder i 2019, i rekkefølge:
1. Arbeide for å rekruttere og være et tilbud til medlemmer lokalt
2. Tilby medlemssamlinger basert på medlemmenes ønsker og innspill
1. FMK – «Fast møte i Kaigaten»
2. Fagmøter med aktuelt tema
3. Sommersamling for medlemmer og barn
3. Være et tydelig talerør for F2Fs budskap i media og samfunnet
4. Være en bidragsyter til F2Fs sentrale aktiviteter
1. Rådgivningstelefonen
2. Svare på høringsuttalelser
3. Andre bidrag for å støtte opp om F2Fs arbeid
5. Samarbeide med andre instanser for å gjøre F2F bedre kjent i offentligheten
og/eller å lette arbeidet for å oppnå våre mål og oppfylle vår visjon
6. Delta i lokale forum og råd som berører F2Fs interesseområde

Bergen, 09.01.19
Foreningen 2 Foreldre, Hordaland
styret
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INNSTILLING TIL VALGKOMITÈ OG REVISOR
ÅRSMØTET 2019
Styret innstiller følgende:
Valgkomitè:
Jan Kåre Henriksbø
Ann Cathrin Rebnord
Revisor:
Nils Haugland
Bergen, 09.01.19

Med vennlig hilsen
Foreningen 2 Foreldre Hordaland
styret
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Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2019, F2F Hordaland

Valgkomitéen innstiller til styret for 2019-2020 slik:
Leder: Hans Tau Hatlestad (ny)
Kasserer: Øystein Svensvik (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Rune Hellebø (gjenvalg)
Warren Sylvester Eversley (gjenvalg)
Rolf Johannessen (ny)
Varamedlemmer:
Kenneth Johansen (ny)

Bergen, 20.01.19

Sign
John Michal Sørensen

Sign
Marit Karin Rein Wichne

__________________________________________________________________________________________
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Kontakttelefon
88 00 88 45

Elektronisk post
hordaland@f2f.no
Internett
www.f2f.no/hordaland

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

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
------------------------------------------------------
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PARAGRAF 1
HOVEDFORMÅL
§ 1.1
Arbeide for barns rettssikkerhet ved å arbeide for at barn, uavhengig av foreldrenes
samlivsstatus, sikres rett til jevn og likeverdig kontakt med begge foreldre og
familienettverk på begge sider i henhold til Menneskerettighetene og FNs
Barnekonvensjon.
§ 1.2
Arbeide for at begge foreldre samarbeider om ansvaret og omsorgen for barna etter
samlivsbrudd
§ 1.3
Arbeide for at foreldrene deler de faktiske utgifter til barna etter begges økonomiske evne
og antall omsorgsdager.
§ 1.4
Arbeide for likestilling og likeverd på familieområdet.
§ 1.5
Arbeide for tiltak som bedrer barns livssituasjon, fysiske og psykiske helse etter
samlivsbrudd, slik at barn med to hjem får best mulig oppvekstvilkår.

PARAGRAF 2
MEDLEMSKAP
§ 2.1
Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem.
§ 2.2
Kun betalende personlige medlemmer har fulle medlemsrettigheter. Landsmøtet fastsetter
kontingentsatsene for hhv. medlemskap, familiemedlemskap og støttemedlemskap.
§ 2.3
Kontingentinnbetaling gir medlemmene rettigheter fra kontingenten blir innbetalt, og 1 år
frem. De som betaler etter 1. november i et år gis tilhørende rettigheter for hele påfølgende
år.
§ 2.4
For å kunne ta tillitsverv i Foreningen 2 Foreldre kreves fullverdig medlemskap (ikke
støttemedlemskap).
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§ 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.
e) behandle andre innkomne forslag og vedta handlingsplan for kommende periode.
f) velge leder, kasserer, 5 styremedlemmer og 3 nummererte varamedlemmer.
g) velge revisor og vararevisor.
h) velge valgkomite.
i) foreta andre valg tillagt foreningen.
§ 3.6
Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer som ikke er valgt til hovedstyret.
Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til tillitsverv. Valgkomiteens innstilling
skal foreligge Hovedstyret senest 8 uker før Landsmøtet og skal vedlegges innkallingen.
Alle innkomne forslag skal kunngjøres på Landsmøtet. Alle tillitsvalgte er på valg ved hvert
Landsmøte, og kan gjenvelges. Hovedstyret fremmer innstilling til valgkomité.
§ 3.7
Bare saker som er oppført på dagsorden, eller som er besluttet tatt opp med 2/3 flertall kan
behandles på landsmøtet.
§ 3.8
Hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale-/forslagsrett og stemmerett.
Lovlig valgte delegater fra fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med kontaktperson har
også stemmerett. Fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med kontaktperson velger delegater
til Landsmøtet etter følgende fordelingsnøkkel: 1 delegat per påbegynt 50 fullverdige
medlemmer. Med fullverdige medlemmer menes familiemedlemmer eller fullt
betalende medlemmer (ikke støttemedlemmer).
Navnene på delegater og vara delegatene rapporteres til Hovedstyret senest 2 uker før
Landsmøtet.
§ 3.9
Vedtak på landmøtet gjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
Ved stemmelikhet gjør møtedirigentens stemme utslaget. Ingen kan møte eller avgi stemme
ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
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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
Hovedstyrets medlemmer mottar et årlig styrehonorar. Landsmøtet fastsetter størrelsen på
styrehonorarene for den kommende landsmøteperioden.
§ 4.3
Hovedstyret skal;
a) Konstituere seg med valg av nestleder, organisatorisk leder og redaktør til
medlemsbladet. Hovedstyret nedsetter aktuelle utvalg, komiteer og arbeidsgrupper.
b) Lede foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene, handlingsplan og
Landsmøtevedtak. Hovedstyret skal tilstrebe at Fylkeslagene får uttale seg vedrørende
viktige spørsmål og saker.
c) Avgjøre alle saker som ikke er behandlet av landsmøtet.
d) Forberede landsmøtet og sette opp dagsorden.
§ 4.4
Hovedstyremøter holdes etter leders innkalling, eller når minst 4 medlemmer forlanger det.
Vedtak er gyldig når minst 4 medlemmer er tilstede, herunder leder eller nestleder. Lederen,
eventuelt nestlederen, leder hovedstyrets møter, og har ansvaret for at det føres protokoll.
Observatører kan innkalles etter behov.
§ 4.5
Hovedstyret har ansvaret for utgivelsen av medlemsbladet. Redaktøren av medlemsbladet
har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og leder er bladets ansvarlige redaktør.
§ 4.6
Årene mellom landsmøtene skal hovedstyret arrangere et landsdekkende faglig seminar for
medlemmene.
§ 4.7
Leder forestår den daglige forretningsførsel i samsvar med vedtektene, vedtak på
landsmøtet og i hovedstyret. Lederen har ansvaret for at nødvendig informasjon blir
oversendt fylkeslag og kontaktpersoner.
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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.
§ 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
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og arbeidsplan og foretar valg av tillitsvalgte. Alle fylkeslag skal ha en valgkomite
bestående av minst 2 medlemmer som er uavhengig av styret. Valgkomiteen innstiller nytt
styre, og styret innstiller ny valgkomite minst 2 uker før de lokale årsmøter. Alle oppmøtte
fullverdige medlemmer bosatt i fylket har stemmerett.
I fylker med fylkeskontakt er det ikke krav om eget årsmøte.
§ 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
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skal foreligge lokallaget senest 2 uker før årsmøtet og skal vedlegges innkallingen. Alle
innkomne forslag skal kunngjøres på årsmøtet. Alle tillitsvalgte er på valg ved hvert
årsmøte, og kan gjenvelges. Lokallagsstyret fremmer innstilling til valgkomité.
§ 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 25.04.2015 og erstatter tidligere vedtekter for
Foreningen 2 Foreldre.
----------------------------------------------------
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