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§1 Organisasjonens navn 
Foreningens navn er Organisasjonen Voksne for barn. Kortformen Voksne for barn kan benyttes og 
forkortelsen er Vfb. 
Foreningens lokallag og aktivitetsgrupper skal hete Voksne for barn … (kommune/region/). 
Nasjonale nettverk skal hete Voksne for barns nettverk for… (målgruppe/tema). 
 

§2 Formål og virke 
Voksne for Barn er en landsdekkende frivillig medlemsorganisasjon. Foreningen er partipolitisk 
uavhengig og livssynsnøytral. 
 

§ 2.1 Formål 
Organisasjonens formål er å fremme god psykisk helse hos barn og unge samt å jobbe for trygge og 
gode oppvekstvillkår i Norge. 

 

§ 2.2 Virke 

Voksne for Barn jobber for en god psykisk helse hos barn og unge ved å:  
- fremme barn og unges interesser og styrke deres rettigheter gjennom interessepolitisk arbeid, 
- spre kunnskap om helsefremmende arbeid, livsmestring, forebygging og ivaretakelse av utsatte og 
sårbare målgrupper, 
- utvikle og implementere egne tiltak og tjenester for foreldre, tjeneste- og hjelpeapparatet og 
barn/unge, 
- være pådriver for barn og unges medvirkning   
- samt gjennom å være talerør for barn og unges stemmer.  
 

§3 Medlemskap 
Organisasjonen består av medlemmer som støtter formålet. Voksne for Barn har følgende 
medlemskategorier: 
- Personlig medlem 
- Medlemskap for virksomheter 
- Institusjonelt medlemskap 
 
Et medlemskap er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. Medlemskapet kan sies opp med 
umiddelbar virkning. 
 

§ 3.1 Personlig medlem 
Enkeltpersoner som ønsker å støtte Voksne for Barns formål og virksomhet kan tegne medlemskap i 
foreningen. Personer kan tegne medlemskap i Voksne for Barn fra fylte 15 år. 
 
Personlige medlemmer har organisatoriske rettigheter.  
 

§ 3.2 Medlemskap for virksomheter 
Selskaper, foreninger og andre sammenslutninger kan tegne et støttemedlemskap i Voksne for Barn. 
Medlemmer i denne kategorien har ikke organisatoriske rettigheter. Det vil si at bedriftsmedlemmer 
ikke har stemmerett og kan ikke inneha verv.  
 

§ 3.3 Institusjonelle medlemmer 
Ikke-kommersielle institusjoner og organisasjoner som har en særlig relevans for Voksne for Barn sitt 
formål kan søke styret om medlemskap. Representanter fra institusjonelle medlemmer kan velges til 
å være delegat på landsmøtet. 
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§ 4 Organisering av virksomheten 
Voksne for Barn skal organiseres og drives etter demokratiske prinsipper. 
 
Voksne for Barn har følgende myndighetsorganer. Organenes plassering i beslutningshierarkiet følger 
av listens rekkefølge.  
1. Landsmøtet  
2. Landsstyret 
 
Lokallag og nasjonale nettverk er selvstendig juridiske enheter, men er forpliktet til å ha virksomhet 
som er i tråd med Voksne for barns grunndokumenter. 
 
Aktivitetsgrupper er ikke selvstendige juridiske enheter og er forpliktet til å drive virksomhet som er i 
tråd med Voksne for barns grunndokumenter. 
 
Voksne for barn skal ha et ungdomsråd, som har en rådgivende funksjon ovenfor Voksne for barns 
myndighetsorganer. 
 
Landsstyret har ansvar for at organisasjonen drives i tråd med gjeldende vedtekter og for at vedtak 
fattet av landsmøtet iverksettes i perioden. 
 
Enkeltstående frivillige kan velge ulike former for aktivitet for å fremme Voksne for barns arbeid. 
Aktiviteten forankres i handlingsplanen. Landsstyret vedtar retningslinjer for frivillige og 
administrasjonen godkjenner nye frivillige. 
 
Voksne for barns daglige virksomhet ledes av generalsekretær på oppdrag fra landsstyret.  

  

§ 4.1 Styringsdokumenter 

 
Voksne for barn har følgende styringsdokumenter. 
1. Vedtekter 
2. Strategi 
3. Handlingsplan 
 
Grunndokumentene behandles av Landsmøtet. 
 

§ 5 Landsmøtet 
 
Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Landsmøteperioden – som vil si virketid for verv, 
handlingsplan og strategi – følger kalenderåret. 
 

§ 5.1 Sammensetning  
Alle medlemmer har adgang til landsmøtet, men det er kun oppnevnte delegater som har 
stemmerett. Antall delegater oppnevnes av:  
• 2 stk. fra hvert lokallag 
• 1 stk. fra hver aktivitetsgruppe 
• 2 stk. fra ungdomsrådet 
• 2 stk. fra hver nasjonale nettverksgruppe  
 
I tillegg oppnevner valgkomiteen:  
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• 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. 

 
For å være delegat med stemmerett må vedkommende ha betalt medlemskontingenten for 
inneværende år. 
 
En delegat kan kun representere og bære stemmer for et organisasjonsledd eller medlemskap på 
landsmøtet.  
 

§ 5.2 Tidspunkt 
Landsmøtet avholdes hvert år i oktober/november måned. Landsstyret kan gi dispensasjon fra denne 
tidsrammen. 

 

§ 5.3 Innkalling 
Første innkalling skal sendes ut senest 10 uker før landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om 
hvor og når landsmøtet skal avholdes, gjeldende frister, tentativt program samt saksliste, jf. § 5.6. 
 
Andre innkalling skal sendes ut senest 14 dager før landsmøtet. Denne skal inneholde komplette 
sakspapirer til landsmøtet jf. § 5.4, samt endelig program. 
 

§ 5.4 Forslagsrett 
Lokallag, aktivitetsgrupper, ungdomsråd og oppnevnte delegater har forslagsrett til landsmøtet. 
Medlemmer som ikke har tilknytning til overnevnte organisasjonsledd har forslagsrett. 

 
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være landsstyret i hende senest 6 uker før møtet 
avholdes.  
 

§ 5.5 Møte-, tale- og forslagsrett 
Alle delegater jf. § 5.1 og landsstyret har møte-, tale- og forslagsrett. 
Alle medlemmer og ansatte har møte- og talerett. 
Inviterte gjester har talerett. 
 

§ 5.6 Saksliste 
Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
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 
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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 9.4. 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 
 

§ 5.7 Saksbehandling 
Alle saker avgjøres med simpelt flertall med mindre vedtektene bestemmer annet. Med simpelt 
flertall menes flere stemmer for enn mot et forslag, blanke stemmer teller ikke. 
 
Ved valg kreves det alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes det tilslutning fra mer enn 50 % 
av stemmene til de som er til stede.  
 
Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall. Endringer i vedtektene trer i kraft etter landsmøtet er 
hevet. Endringene kan tre i kraft umiddelbart etter at voteringen over dersom dette er presisert i 
vedtaket. Instrukser og retningslinjer under § 5.6,punkt 5, krever alminnelig flertall. 
 
Avstemning skjer ved håndsopprekning med mindre årsmøtet bestemmer at en avstemning skal skje 
skriftlig eller digitalt.  

 
Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget. 

 
§ 5.8 Protokoll 
Det føres beslutningsprotokoll for landsmøtet. Denne signeres av protokollunderskrivere, jf. § 5.6, 
1e, og sendes ut til delegatene etter landsmøtet med 14 dagers frist for innsigelser.  

 

§ 6. Ekstraordinært landsmøte  
 

6.1 Innkalling til ekstraordinært landsmøte 
Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når enten landsstyret finner det påkrevet, eller minst 1/4 
av medlemmene eller 1/3 av underleddene  i § 4 forlanger det. 
 

§ 6.2 Saksliste for ekstraordinært landsmøtemøte 
Kun den saken eller de sakene som gjør det nødvendig med ekstraordinært landsmøte, kan 
behandles på møtet. I innkallingen skal de sakene som skal til behandling oppgis og saksfremlegg 
legges ved. 
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§ 6.3 Innkalling og gjennomføring  
Innkallingen skal sendes ut 3 uker før det ekstraordinære landsmøtet. Landsstyret fastsetter ellers 
gjeldende frister. 
 
Det kan legges til rette for gjennomføring av ikke-fysisk møte. 

 

§ 7 Landsstyret 
Landsstyret er ansvarlig for forvaltning av organisasjonen, og skal sørge for at virksomheten drives i 
samsvar med vedtektene og vedtak fra landsmøtet. Landsstyret står ansvarlig for at Voksne for barn 
overholder de lover og avtaler organisasjonen er forpliktet til etter norsk lov og inngåtte avtaler i 
arbeidslivet. 
 
§ 7.1 Sammensetning og virke 
Kun medlemmer er valgbare til landsstyret. 
 
Landsstyret består av leder, nestleder og 6 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene velges med 
personlig vara av og blant de ansatte. De øvrige styremedlemmene velges av landsmøtet. Et av 
styremedlemmene skal være ungdomsrepresentant og skal ikke være eldre enn 25 år ved påbegynt 
landsmøteperiode. 
 
Styret skal settes sammen slik at organisasjonens målgrupper i størst mulig grad er representert. Til 
valg skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling i landsstyret med et måltall på 3/8 
prosent. Geografisk spredning skal også vektlegges. Videre skal styret som et minimum ha 3 av sine 
medlemmer valgt blant medlemmene uten krav om tilknytning til lokallag, aktivitetsgruppe eller 
nasjonalt nettverk.  
 
Medlemmene av landsstyret velges som hovedregel for 2 år av gangen i maksimalt 3 perioder. 
Landsmøtet kan ved valg gjøre unntak fra antall perioder – 3 perioder/6 år. Nyvalgte og gjenvalgte 
styremedlemmer tiltrer 1. januar og fungerer to år frem til 31. desember. 
 
Styrerepresentanter som uteblir fra styremøtene i en periode over et halvt år må søke om permisjon 
eller trekke seg fra vervet. 

 
§ 7.2 Ved leders forfall 
Nestleder er leders stedfortreder. Ved fravær av leder og nestleder konstituerer 
hovedstyret seg selv. 

 
§ 7.3 Landsstyrets møter 
Landsstyret innkalles til styremøter når tidligere styrevedtak, styreleder eller 1/3 av hovedstyrets 
medlemmer krever det. Styret innkalles med minimums 10 dagers varsel. Sakspapirer sendes styrets 
medlemmer senest 7 dager før møtets begynnelse. 
 
Landsstyret kan gjennomføre møter fysisk og ikke-fysisk – som telefonkonferanse eller digitalt møte. 
Ved behandling av enkeltsaker der saksfremlegget kun er skriftlig, kan stemmer avgis elektronisk.  
 
Landsstyret er beslutningsdyktig når innkallingen er lovlig og minimum halvparten av styrets 
medlemmer er tilstede. Landsstyret avgjør alle saker med alminnelig flertall av fremmøtte 
styremedlemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 
Det føres protokoll for landsstyrets møter. Protokollen skal inneholde oversikt over 



7 
 

fremmøtte styremedlemmer og en oversikt over forhandlingene etter møtets dagsorden. Protokollen 
signeres av fremmøtte styremedlemmer og kan signeres digitalt. 
 

§7.4 Andre oppgaver 
Landsstyret har ansvar for å holde følgende styringsdokumenter oppdatert:  

• økonomisk retningslinjer for underledd,  
• retningslinjer for frivillige og  
• mønstervedtekter for underledd. 

 
Landsstyret har fullmakt til å sette et underliggende organisasjonsledd under administrasjon dersom 
særskilte forhold krever dette. Særskilte forhold vil si at organisasjonsleddets styre ikke ivaretar 
administrative oppgaver, lagets økonomi eller forholder seg til vedtatte styringsdokumenter og 
retningslinjer. Kontrollkomiteen skal orienteres om saken før vedtak treffes. 
 

§ 8 Lokallag 
Lokallag er selvstendige juridiske enheter innenfor et bestemt geografisk område, med de plikter og 
det ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som ifølge 
vedtektene gjelder hele organisasjonen.  
 
Aktivitet knyttes til gjeldende handlingsplan og strategi for Voksne for barn. 
 

§ 8.1 Etablering 
Alle personlige medlemmer kan organisere seg i lokallag dersom det ikke fra før av eksisterer et 
lokallag i det bestemte geografiske området. Et lokallagsstyre skal bestå av minst 5 personlige 
medlemmer.  
 
Landsstyret vedtar mønstervedtekter som danner et minimum av rammer for lokallagenes vedtekter. 
Lokallagene kan selv legge til egne bestemmelser så langt de ikke er i strid med sentralleddets 
vedtekter. 
 
Etablering av lokallag og endring i geografiske grenser skal godkjennes av landsstyret. Landsmøtet 
vedtar retningslinjer for stiftelse av lokallag. 
 

§ 8.2 Forvaltning av lokallagets midler 
Lokallagenes midler skal benyttes innen formålet, jfr. §2 og kun på lokallagenes egne tiltak og 
prosjekter. Utdeling av midler til andre skal godkjennes av landsstyret.  
 

§ 8.3 Rapportering 
Lokallag sender til orientering sine årsmøtebehandlede årsregnskap, årsberetning og 
årsmøteprotokoll i signert tilstand til landsstyret senest innen utgangen av april. 
 

§ 8.4 Deltakelse på landsmøtet 
Lokallag kan velge delegater til landsmøte når et årsmøte har valgt et ordinært styre og vedtatt 
normalvedtekter som er godkjent av landsstyret.  

 

§ 8.5 Oppløsning 
Oppløsning vedtas på lagets årsmøte eller ekstraordinære årsmøte med 2/3-dels flertall.  
 
Dersom et lokallag ikke lenger oppfyller kravene til styresammensetning eller ikke har rapportert om 
aktivitet de siste to år, kan det oppløses av landsstyret.  



8 
 

 
Ved oppløsning overføres midler til sentralleddet. Midlene øremerkes egenkapital i 2 år med formål 
om bruk til lokal aktivitet i området lokallaget hadde virke. Etter det oppløses øremerkingen. 

 

§ 9 Nasjonale nettverksgrupper 
Nasjonale nettverksgrupper er selvstendige juridiske enheter som arbeider innenfor et bestemt 
tematisk område, med de plikter og det ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale 
vedtak og retningslinjer som ifølge vedtektene gjelder hele organisasjonen.  
 
Aktivitet knyttes til gjeldende handlingsplan og strategi for Voksne for barn. 

 
§ 9.1. Etablering 
Alle personlige medlemmer kan organisere seg i en nasjonal nettverksgruppe dersom det ikke fra før 
av eksisterer en gruppen innenfor det tematiske området. En nasjonal nettverksgruppe skal bestå av 
minst 5 personlige medlemmer.  

 
Landsstyret vedtar mønstervedtekter som danner et minimum av rammer for nettverksgruppenes 
vedtekter. Nettverket kan selv legge til egne bestemmelser så langt de ikke er i strid med 
sentralleddets vedtekter. 
 
Etablering av nasjonale nettverksgrupper og endring tematisk arbeidsområde skal godkjennes av 
landsstyret. Landsmøtet vedtar retningslinjer for stiftelse av nasjonale nettverksgrupper. 

 
§ 9.2 Forvaltning av nettverksgruppenes midler 
Nettverksgruppens midler skal benyttes innen formålet, jfr. §2 og kun på nettverksgruppens egne 
tiltak og prosjekter. Utdeling av midler til andre skal godkjennes av landsstyret.  
 

§ 9.3 Rapportering 
Nasjonale nettverksgrupper sender til orientering sine årsmøtebehandlede årsregnskap, årsberetning 
og årsmøteprotokoll i signert tilstand til landsstyret senest innen utgangen av april. 
 

§ 9.4 Deltakelse på landsmøtet 
Nasjonale nettverksgrupper kan velge delegater til landsmøte når et årsmøte har valgt et ordinært 
styre og vedtatt normalvedtekter som er godkjent av landsstyret.  

 

§ 9.5 Oppløsning 
Oppløsning vedtas på nettverksgruppens årsmøte eller ekstraordinære årsmøte med 2/3 flertall.  
 
Dersom en nasjonal nettverksgruppe ikke lenger oppfyller kravene til styresammensetning eller ikke 
har rapportert om aktivitet de siste to år, kan det oppløses av landsstyret.  
 
Ved oppløsning overføres midler til sentralleddet.  

 

§ 10 Aktivitetsgrupper 
Personlige medlemmer kan organisere seg i lokale aktivitetsgrupper. En aktivitetsgruppe må være på 
minst 3 personlige medlemmer.  
 
Aktivitetsgrupper driver aktiviteter innenfor et bestemt geografisk område som er knyttet til 
gjeldende handlingsplan og styres av sentralleddet i organisasjonen.  
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Aktivitetsgrupper er underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som gjelder for organisasjonen. 
 

§ 10.1 Etablering 
Etablering av aktivitetsgrupper og endring av geografiske grenser skal godkjennes av landsstyret. 
Landsmøtet/landsstyret vedtar retningslinjer for etablering av aktivitetsgrupper. 
 
Det kan ikke etableres en aktivitetsgruppe i samme geografiske område hvor det finnes et lokallag 
eller en annen aktivitetsgruppe. 
 

§ 10.2 Deltakelse på landsmøtet 
En aktivitetsgruppe kan velge delegat til årsmøtet når de er godkjent av landsstyret. Delegat 
oppnevnes i gruppemøte, med minimum 3 personlige medlemmer tilstede og hvor 
beslutningsprotokoll opprettes og signeres av alle tilstedeværende.  

 

§ 10.3 Nedleggelse 
En aktivitetsgruppe kan bli nedlagt hvis den ikke oppfyller minstekravet om antall aktive medlemmer 
eller ikke har hatt noen aktivitet de siste 2 år. Hvis det er aktivitetsgruppen som ønsker nedleggelse 
trengs enighet på gruppemøte med minimum 3 personlige medlemmer tilstede og hvor 
beslutningsprotokoll opprettes og signeres av alle tilstedeværende.  
 
Landsstyret kan vedta nedleggelse av aktivitetsgrupper hvis minstekravene ikke er oppfylt. 
 

§ 11 Ungdomsråd 

Organisasjonen kan ha et ungdomsråd med 3 til 5 personlige medlemmer i alderen 15-25 
Ungdomsrådet er rådgivende organ til landsstyret.  
 
Ungdom som deltar regelmessig på organisasjonens egne aktiviteter eller i tiltak tilknyttet Voksne for 
barn samt unge med erfaring eller spesiell kjennskap tematikk relevant for organisasjonen, kan 
foreslås som rådsmedlemmer. Forslag på rådsmedlemmer sendes til generalsekretær.  
 
Landsstyret oppnevner rådsmedlemmene på første landsstyremøte etter sist avholdte landsmøte. Et 
rådsmedlem oppnevnes for 2 år og det kan skje for maks 3 perioder, men ikke lenger enn til året den 
blir 25 år. 
 

§ 12 Valgkomiteen 

Valgkomiteen består av 1 leder og 2 medlemmer. 
Valgkomiteens oppgave er å avgi innstillingen til landsmøtet på valg av landsstyre, revisor og 
kontrollkomité. Komiteen har også ansvar for å oppnevne delegater til landsmøtet innenfor 
kategoriene personlige medlemmer og institusjonelle medlemmer, jf. 5.1, 2. avsnitt. 
 
En person kan ikke sammenhengende være medlem i valgkomiteen i mer enn 4 perioder. 
 
Landsmøtet vedtar retningslinjene for valgkomiteen. 
 

§ 13 Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen består av 2 medlemmer samt 1 varamedlem. 
 
Kontrollkomiteens oppgave er å avgi en beretning til landsmøtet som skal vurdere 
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om landsstyre i landsmøteperioden har drevet virksomheten innenfor rammene i vedtektene, i tråd 
med gjeldende strategi og handlingsplanen for perioden. Kontrollkomiteen kan også kommentere 
forvaltningen av organisasjonens midler.    
 
Kontrollkomiteen har innsynsrett i alle Voksne for barns dokumenter. 
 
Landsmøtet vedtar retningslinjene for kontrollkomiteen. 
 

§ 14 Generalsekretær 

Generalsekretæren er Voksne for barn sin øverste administrative leder og leder organisasjonens 
sekretariat.  

 
Generalsekretæren skal påse at landsstyrets vedtak settes ut i livet.  
 
Generalsekretæren har ansvar for sekretærfunksjonen for landsstyret, og innkaller på vegne av 
styrets leder til landsstyremøter. 
 
Landsstyret har ansvar for arbeidsgiveransvaret for generalsekretær og kan fastsette instruks for 
generalsekretær.  
 

§ 15 Signaturrett 

Organisasjonen tegnes av generalsekretæren alene og styreleder hver for seg. 
 

§ 16 Eksklusjon 

Landsstyret kan ekskludere medlemmer som vedvarende motarbeider organisasjonens formål eller 
som på annen måte motarbeider organisasjonens interesser og omdømme. 
 
Dette skal også omfatte virksomhet i lokallag, aktivitetsgrupper, ungdomsråd, nettverksgrupper og 
annen frivillighet. Landsstyret skal vurdere en mer avgrenset reaksjon om suspensjon før vedtak om 
eventuell eksklusjon. Videre skal de eller den det gjelder få anledning til å forsvare sin sak selv eller 
med en representant før styret fatter beslutningen. De som berøres av saken kan anke landsstyrets 
avgjørelse til det påfølgende landsmøtet. 
 

§ 17 Oppløsning 

Landsmøtet kan beslutte å oppløse foreningen med 2/3-dels flertall. For at forslaget om oppløsning 
skal for å være gyldig, må saken være inntatt i innkallingen til årsmøtet, sammen med forslag til 
disponering av organisasjonens aktiva og dekning av organisasjonens gjeld.  
 
Ved oppløsning skal organisasjonens midler disponeres til fordel for institusjoner, organisasjoner, 
virksomheter eller personer som driver innen organisasjonens formål. 
 
 


