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 Andre innkalling til Landsmøte 2021  
 
Andre innkalling skal sendes ut senest 14 dager før landsmøtet. Denne skal inneholde komplette 
sakspapirer til landsmøtet jf. § 5.4, samt endelig program., jf. § 5.3.  
 
Det kalles herved inn til Landsmøte 2021.  
 
Tidspunkt: kl. 15.00 lørdag den 30. oktober 2021  
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, Gardemoen 
 
I følge vedtektenes § 5.6, skal følgende saker behandles på landsmøtet:  
1. Konstituering av landsmøtet  

a. Godkjenning av innkalling  
b. Valg av ordstyrer  
c. Godkjenne fremmøtte delegater  
d. Forretningsorden  
e. Valg av protokollfører(e), to protokollunderskrivere og tellekorps  
f. Fastsette saksliste og dagsorden  

2. Presentasjon av styrets årsberetning  
3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning  
4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning (utgår i år da komiteen først blir valgt på dette 
landsmøtet) 
5. Endringer i vedtektene og vedta/endre instrukser og retningslinjer  
6. Fastsettelse av strategi  
7. Fastsette handlingsplan for neste landsmøteperiode  
8. Fastsette kontingent  
9. Fastsette styrehonorar  
10. Behandling av innkomne saker (det har ikke kommet inn noen saker) og politiske uttalelser  
11. Valg  

11.1 Styre  
11.2 Valg av kontrollkomité 
11.3 Valg av statsautorisert revisor 
11.4 Valgkomité 

 
 
Møte-, tale- og stemmerett 
Alle medlemmer og ansatte har møte- og talerett. Talerett har også inviterte gjester. Alle delegater 
og landsstyret har møte-, tale- og forslagsrett, jf. § 5.5.  
Det er, i henhold til § 5.1, kun oppnevnte delegater som har stemmerett. 

 
I § 5.1 fremgår hvilket antall delegater som blir oppnevnt av hvem:  

• 2 stk. fra hvert lokallag  

• 1 stk. fra hver aktivitetsgruppe 

• 2 stk. fra ungdomsrådet 

• 2 stk. fra hver nasjonale nettverksgruppe  
I tillegg oppnevner valgkomiteen: 

• 4 delegater som representer institusjonelle medlemmer. Et institusjonelt medlem kan kun ha 
en delegat. 



• 10 delegater som er personlige medlemmer som er fra geografiske område uten 
lokalforening eller aktivitetsgruppe. Valgkomiteen skal etterstrebe representativitet i kjønn 
alder og geografi. 

 
Endelig program 
Kl. 15:00 Velkommen  
Kl. 15:30 Landsmøtet åpnes 
Kl. 18:00 Landsmøtet avsluttes 
Kl. 19:30 Middag 

 
Delta på landsmøtet 
Voksne for Barn har dessverre ikke mulighet til å dekke kostnader for reise, overnatting og middag for 
andre enn delegatene, men vi håper selvsagt at så mange som mulig kommer likevel.  
Ønsker du å delta uten å være delegat, send e-post til medlem@vfb.no. 

 

På landsmøtet skal ny strategi behandles, og i denne strategien foreslås det blant annet nye verdier. 

Det oppfordres til at delegatene merker seg de foreslåtte verdiene. 

 

Velkommen! 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Stein-Are Agledal   Signe Horn 

Styreleder    Generalsekretær 

 
 
Vedlegg: sakspapirer landsmøte 2021 
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