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         Oslo, 30.06.2021 

Innkalling til Landsmøte 2020 

 
I følge Voksne for Barns vedtekter § 5.2 skal Landsmøtet gjennomføres hvert år i 
oktober/november måned. Første innkalling skal sendes ut 10 uker før landsmøtet, jf. § 5.3.  
 
Det kalles herved inn til Landsmøte 2021. 
Tidspunkt: 30. oktober 2021 
Sted: Oslo-området  
 
Det tas sikte på å gjennomføre landsmøtet fysisk. Dersom dette ikke er mulig på grunn av 
smittesituasjonen, vil det informeres om dette i forkant av møtet. 
 
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 
5. Endringer i vedtektene og vedta/endre instrukser og retningslinjer 
6. Fastsettelse av strategi hvert 3. år 
7. Fastsette handlingsplan for neste landsmøteperiode 
8. Fastsette kontingent 
9. Fastsette styrehonorar 
10. Behandling av innkomne saker og politiske uttalelser 
11. Valg  
Valgkomiteen innstiller med unntak av 11.4. hvor det er landsstyret som innstiller. 
11.1 Styre (1 år) 

a. 1 styreleder 
b. 1 nestleder 
c. 5 styremedlemmer  

11.2 Valg av kontrollkomité (1 år) 
a. 2 medlemmer 
b. 1 varamedlem 

11.3 Valg av statsautorisert revisor (2 år) 
11.4 Valgkomité (1 år) 

a. 1 leder 
b. 2 medlemmer 

12. Avslutning 



 
Frist for innmelding av saker 
Innmeldte saker fra under punkt 8, skal sendes styret innen 18. september.  
Lokallag, aktivitetsgrupper, nasjonale nettverk og oppnevnte delegater har forslagsrett til 
landsmøtet. Medlemmer som ikke har tilknytning til overnevnte organisasjonsledd har 
forslagsrett. 
 
Sakene sendes generalsekretær Signe Horn på signe.horn@vfb.no. Hun kan også bistå 
dersom du ønsker hjelp til å formulere saksfremlegg eller har andre spørsmål knyttet til 
saksbehandlingen. 
 
Andre innkalling 
Andre innkalling skal sendes ut senest 14 dager før landsmøtet. Denne skal inneholde 
komplette sakspapirer til landsmøtet samt endelig program. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
Stein Are Agledal    Signe Horn 
Styreleder     Generalsekretær 
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