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PARAGRAF 1
HOVEDFORMÅL
§ 1.1
Arbeide for barns rettssikkerhet ved å arbeide for at barn, uavhengig av foreldrenes
samlivsstatus, sikres rett til jevn og likeverdig kontakt med begge foreldre og
familienettverk på begge sider i henhold til Menneskerettighetene og FNs
Barnekonvensjon.
§ 1.2
Arbeide for at begge foreldre samarbeider om ansvaret og omsorgen for barna etter
samlivsbrudd
§ 1.3
Arbeide for at foreldrene deler de faktiske utgifter til barna etter begges økonomiske evne
og antall omsorgsdager.
§ 1.4
Arbeide for likestilling og likeverd på familieområdet.
§ 1.5
Arbeide for tiltak som bedrer barns livssituasjon, fysiske og psykiske helse etter
samlivsbrudd, slik at barn med to hjem får best mulig oppvekstvilkår.
PARAGRAF 2
MEDLEMSKAP
§ 2.1
Enhver som støtter foreningens formål kan bli medlem.
§ 2.2
Kun betalende personlige fullverdige medlemmer har fulle medlemsrettigheter. Landsmøtet
fastsetter kontingentsatsene for hhv. fullverdig medlemskap, støttemedlemskap og
bedriftsmedlemskap.
§ 2.3
Medlemskap følger kalenderår.
Medlemmene gis rettigheter fra kontingenten blir innbetalt.
Nye betalende medlemmer etter 31. oktober i et år gis tilhørende rettigheter for hele
påfølgende år.
§ 2.4
Hovedforfall for nytt kontingentår fastsettes av F2Fs hovedstyre. Forfall for fornyelse av
medlemskap kan dog være seneste 28.02. Kontingentkrav sendes ut til medlemmene innen
10.02. i hvert nytt kalenderår.
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§ 2.5
For å kunne ta tillitsverv i Foreningen 2 Foreldre kreves fullverdig medlemskap, se § 3.8.
§ 2.6
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.
§ 2.7
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.
§ 2.8
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.
§ 2.9
Tillitsvalgte og andre som uttaler seg på vegne av F2F i strid med F2Fs verdigrunnlag, og
som ikke følger de anvisninger som gis om å rette seg etter F2Fs verdigrunnlag, kan av
hovedstyret etter konsultasjon med fylkeslaget ilegges karantene i forhold til å uttale seg på
vegne av F2F for en periode.
PARAGRAF 3
LANDSMØTET
§ 3.1
Det ordinære landsmøtet avholdes 2. hvert år i perioden mars til mai måned. Tidspunkt og
sted for landsmøtet skal meddeles til fylkeslag, og kontaktpersoner i fylker hvor fylkeslag
ikke eksisterer, senest 8 uker før møtet.
§ 3.2
Saker som foreslås tatt opp på det ordinære landsmøtet må være meddelt skriftlig til
hovedstyret senest 4 uker før landsmøtet.
§ 3.3
Den offisielle innkallingen til landsmøtet skal skje med 2 ukers varsel. Med innkallingen
skal følge; dagsorden, innkomne forslag, revidert regnskap og årsberetning. Foreliggende
saksdokumenter sendes i sin helhet til fylkeslag og til kontaktpersoner og fullt betalende
medlemmer på forespørsel.
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§ 3.4
Ekstraordinært landsmøte avholdes enten etter vedtak av hovedstyret med simpelt flertall
eller når 3/4 av fylkeslagene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer på samme måte som
ordinært landsmøte.
§ 3.5
Landsmøtet skal;
a) velge møtedirigent, 2 møtereferenter og 2 møtevitner.
b) vedta dagsorden
c) behandle årsberetning
d) behandle revidert regnskap, vedta budsjett, fastsette kontingent og fordelingsnøkkel
mellom fylkeslag og hovedstyret. Vedta eventuelt styrehonorar til Hovedstyrets medlemmer
for perioden som behandles.
e) behandle andre innkomne forslag og vedta handlingsplan for kommende periode.
f) velge leder, kasserer, organisatorisk leder, 3 styremedlemmer og 2 nummererte
varamedlemmer.
g) velge revisjon
h) velge valgkomite.
i) foreta andre valg tillagt foreningen.
§ 3.6
Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer som ikke er valgt til hovedstyret.
Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til tillitsverv. Valgkomiteens innstilling
skal foreligge Hovedstyret senest 8 uker før Landsmøtet og skal vedlegges innkallingen.
Alle innkomne forslag skal kunngjøres på Landsmøtet. Alle tillitsvalgte er på valg ved hvert
Landsmøte, og kan gjenvelges. Hovedstyret fremmer innstilling til valgkomité.
§ 3.7
Bare saker som er oppført på dagsorden, eller som er besluttet tatt opp med 2/3 flertall kan
behandles på landsmøtet.
§ 3.8
Hovedstyremedlemmer har status som delegater med tale-/forslagsrett og stemmerett, med
unntak av stemmerett ved godkjenning av årsberetning og regnskap for perioden som
behandles. Lovlig valgte delegater fra fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med
kontaktperson har også stemmerett. Fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med
kontaktperson velger delegater til Landsmøtet etter følgende fordelingsnøkkel: 1 delegat per
påbegynt 50 fullverdige medlemmer. Med fullverdige medlemmer menes fullverdig
medlemskap. Se § 2.2.
Navnene på delegater og vara delegatene rapporteres til Hovedstyret senest 2 uker før
Landsmøtet.
§ 3.9
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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.
§ 3.10
Ingen fylkeslag kan ha mer enn 30 % av det totale antall delegater.
PARAGRAF 4
HOVEDSTYRET
§ 4.1
Hovedstyret er foreningens øverste organ mellom Landsmøtene, og består av leder,
kasserer, 5 medlemmer og 3 nummererte vara-medlemmer.
§ 4.2
Hovedstyret skal;
a) Konstituere seg med valg av nestleder og redaktør til medlemsbladet. Hovedstyret
nedsetter aktuelle utvalg, komiteer og arbeidsgrupper.
b) Lede foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene, handlingsplan og
Landsmøtevedtak. Hovedstyret skal tilstrebe at Fylkeslagene får uttale seg vedrørende
viktige spørsmål og saker.
c) Avgjøre alle saker som ikke er behandlet av landsmøtet.
d) Forberede landsmøtet og sette opp dagsorden.
§ 4.3
Hovedstyremøter holdes etter leders innkalling, eller når minst 4 medlemmer forlanger det.
Vedtak er gyldig når minst 3 medlemmer er tilstede, herunder leder eller nestleder. Lederen,
eventuelt nestlederen, leder hovedstyrets møter, og har ansvaret for at det føres referat.
Observatører kan innkalles etter behov.
§ 4.4
Hovedstyret har ansvaret for utgivelsen av medlemsbladet. Redaktøren av medlemsbladet
har det redaksjonelle ansvaret for bladets innhold, og leder er bladets ansvarlige redaktør.
§ 4.5
Årene mellom landsmøtene skal hovedstyret arrangere et landsdekkende faglig seminar for
tillitsvalgte og andre engasjerte.
§ 4.6
Leder forestår den daglige forretningsførsel i samsvar med vedtektene, vedtak på
landsmøtet og i hovedstyret. Lederen har ansvaret for at nødvendig informasjon blir
oversendt fylkeslag og kontaktpersoner.
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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
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Et fylkeslag kan dannes av minst 5 medlemmer bosatt i samme fylke. Årsmøte skal
avholdes hvert år, før fristen i § 6.12. Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, budsjett
og arbeidsplan og foretar valg av tillitsvalgte. Alle fylkeslag skal ha en valgkomite
bestående av minst 2 medlemmer som er uavhengig av styret. Valgkomiteen innstiller nytt
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
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Valgkomiteen skal bestå av leder og ett medlem som ikke er valgt til lokallagsstyret.
Valgkomiteen fremmer innstilling på kandidater til styreverv. Valgkomiteens innstilling
skal foreligge lokallaget senest 2 uker før årsmøtet og skal vedlegges innkallingen. Alle
innkomne forslag skal kunngjøres på årsmøtet. Alle tillitsvalgte er på valg ved hvert
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, signert årsmøteprotokoll jfr. § 6.9.a, regnskap og budsjett på
fastlagte maler innen 15.02. til hovedstyret.
§ 6.13
Lokale vedtekter fremlegges Hovedstyret for godkjenning.
§ 6.14
Hovedstyret kan vedta å sende en hovedstyrerepresentant til lokale styremøter.
Hovedstyrerepresentanten har da tale- og forslagsrett i det lokale styremøtet.
§ 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.
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§ 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.
PARAGRAF 10
IKRAFTTREDEN
§ 10.1
Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. den 30.03.2019 og erstatter tidligere vedtekter for
Foreningen 2 Foreldre.
----------------------------------------------------
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