KAPITTEL 1
OM ORGANISASJONEN
1.1
NAVN
Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB.
Det engelske navnet er Norwegian organization for children in care, og forkortes
NOCC.
1.2
OM LFB
LFB er en selvstendig og demokratisk medlems- og interesseorganisasjon og har
som mål å jobbe for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet.
Organisasjonen er partipolitisk- og religiøst uavhengig og nøytral, og aksepterer
ikke diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell
orientering. LFB er en rusfri organisasjon.
1.3
DAGLIG DRIFT
Administrasjonen har ansvar for den daglige driften til organisasjonen, og ledes av
daglig leder. Administrasjonen tar økonomiske, administrative og organisatoriske
avgjørelser mellom styremøtene. Administrasjonen legger frem forslag til
budsjett som vedtas av styret. Daglig leder har et særskilt ansvar for LFBs
økonomi, og skal kvartalsvis rapportere på organisasjonens virksomhet og resultat
til styret.
LFB er tilknyttet organisasjonen Voksne for barn (VFB). VFB har
arbeidsgiveransvar for de ansatte i LFB. Samarbeidet er formalisert gjennom en
samarbeidsavtale som signeres av daglig leder i LFB, styreleder i LFB og
generalsekretær i VFB.
1.4

•
•
•
•

FORMÅL
Å ivareta og fremme barnevernsbarns interesser og rettigheter
Fremme engasjement for barnevernspolitiske saker blant barnevernsbarn
Representere sine medlemmer og jobbe for å redusere stigma knyttet til å
ha hatt kontakt med barnevernet i oppveksten
Å skape trygge, rusfrie arenaer for barnevernsbarn i alle regioner

KAPITTEL 2
MEDLEMMER
2.1
MEDLEMSKAP I LFB
Alle personer som har hatt kontakt med barnevernet i oppveksten kan melde seg
inn som medlem i LFB. Organisasjonen har ingen øvre aldersgrense, og det er
gratis å være medlem i LFB. Medlemmer forplikter seg til å følge organisasjonens
styringsdokumenter. Alle registrerte medlemmer kan til enhver tid melde seg ut
av organisasjonen ved å sende e-post til administrasjonen.
Alle medlemmer har fulle demokratiske rettigheter og rett til å stille til alle
valgbare verv i organisasjonen og søke om å bli erfaringskonsulenter. Alle
medlemmer har stemme-, tale-, og forslagsrett på regionråd i sin region.
2.2
REGIONINNDELING
Alle medlemmer tilhører en region. Regionene er organisert slik:
• Region Øst: Oslo, Innlandet og Viken
• Region Sør: Agder, Vestfold og Telemark
• Region Vest: Vestland og Rogaland
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•
•

Region Midt: Trøndelag og Møre og Romsdal
Region Nord: Nordland og Troms og Finnmark

Med mindre medlemmet ytrer ønske om noe annet tilhører man automatisk
regionen man har registrert bostedsadresse i.
2.4
AKTIVITETER FOR MEDLEMMENE
Gjennom organisasjonsåret skal det arrangeres samlinger og møteplasser for de
ulike aldersgruppene i LFB. Alle medlemmer skal få muligheten til å søke om å
delta på samlinger.
KAPITTEL 3
LANDSMØTE
Landsmøtet er LFBs øverste myndighet og skal avholdes hvert år. Det er plass til
30 delegater på landsmøtet. For å være delegat på landsmøtet må man være
medlem av LFB. Delegatplassene fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet
og skal så langt det lar seg gjøre fordeles likt mellom regionene. Medlemmer av
styret teller ikke som en delegat fra sin region.
3.1

•
•
•
•
•
•

FRISTER
Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai.
Administrasjonen sender ut invitasjon til alle medlemmer med minst 8
ukers skriftlig varsel.
Medlemmer som ikke har fått plass som delegater og andre gjester som vil
delta på landsmøtet, må melde seg på senest 4 uker før landsmøtet.
Kontrollkomiteens beretning og valgkomiteens innstilling skal være sendt
til administrasjonen senest 5 uker før landsmøtet
Innkalling med saksliste og standard sakspapirer skal sendes til delegatene
innen 4 uker før landsmøtet.
Frist for eventuelle saker sendes inn innen 14 dager før landsmøtet.

3.2
STEMME-, TALE- OG FORSLAGSRETT
Følgende møter med stemme-, tale- og forslagsrett:
• Medlemmer i LFB som har fått plass som delegater.
Følgende møter med tale- og forslagsrett:
• Styret. Medlemmer av styret kan ikke møte som delegater fra sin region.
• Daglig leder. Andre ansatte i LFB har møterett.
• Representant for organisasjonen Voksne for barn.
• Kontrollkomiteen.
Følgende møter med observatørstatus med talerett:
• Ordinære medlemmer som har meldt seg på innen fristen.
Landsmøtet kan vedta at andre skal innvilges stemme-, tale- og forslagsrett.
3.3

•
•
•

•

LANDSMØTETS SAKSLISTE
Konstituering
Årsmelding og andre beretninger
Regnskap og revisjonsberetning
Politisk plattform
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•
•
•

Saker sendt inn til administrasjonen senest 14 dager før møtet
Saker styret fremmer
Valg
- Styre
- Kontrollkomité
- Valgkomité

Representanter fra styret bør delta dersom delegatene diskuterer saker
regionsvis.
3.4
VALG
Alle medlemmer er valgbare til alle verv i organisasjonen. Ved personvalg med
mer enn en kandidat skal det alltid avholdes skriftlig valg. Stemmetallene ved
personvalg skal ikke protokollføres. Ved stemmelikhet under personvalg skal det
voteres på nytt. Dersom det ved annengangsvotering fortsatt er stemmelikhet
skal valgkomiteens innstilling legges til grunn.
Valgperioden for styret, valg- og kontrollkomité er 2 år, og alle er på valg
annethvert landsmøte.
Det er landsmøte hvert år. Alle styreverv er toårige. Halve styret er på valg hvert år.
Ved digital avstemming skal den eksterne ordstyreren være den eneste som har
tilgang til hvilke delegater som har stemt hva.
3.5
ALMINNELIG- OG 2/3 FLERTALL
Alle voteringer på landsmøtet, med unntak av vedtekter og eksklusjoner, krever
alminnelig flertall for å bli godkjent. Ved voteringer over vedtekter og eksklusjoner
kreves det 2/3 flertall for forslagene.
3.6
BESLUTNINGSDYKTIGHET OG IKRAFTTREDELSE
Landsmøtet er vedtaksdyktig når det er innkalt i tråd med vedtektene, og minst
15 medlemmer er påmeldt som delegater. Minst halvparten av de påmeldte
delegatene må være til stede.
Alle av landsmøtets beslutninger og vedtak trer normalt i kraft umiddelbart etter
landsmøtets slutt, dersom landsmøtet med 2/3 flertall ikke bestemmer noe annet.
3.7
PROTOKOLL
Det skal føres protokoll fra landsmøtet som skal inneholde alle framsatte forslag
og vedtak. Protokollen skal underskrives av ordstyrer og 2 valgte
landsmøtedelegater. Protokollen er tilgjengelig for alle.
3.8
EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Det skal avholdes ekstraordinært landsmøte dersom 1/3 av medlemmene krever
det, eller når flertallet i styret mener det er nødvendig. Gjennomføringen må
gjøres forsvarlig ut ifra de midlene og ressursene LFB har tilgjengelig. Et
ekstraordinært landsmøte følger ellers samme prosedyrer som et ordinært
landsmøte, men med følgende unntak:
•

Innkallingen skal sendes ut med minst 4 ukers skriftlig varsel.
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•
•
•

Det er kun saker som er meddelt i innkallingen som skal behandles.
Alle medlemmer i LFB kan melde seg på et ekstraordinært landsmøte.
Delegatene skal fordeles etter førstemann til mølla-prinsippet, og så langt
det lar seg gjøre fordeles likt mellom regionene.

KAPITTEL 4
REGIONRÅD
Regionrådene skal avholdes årlig og skal bidra til å sikre at LFB er en demokratisk
organisasjon hvor alle medlemmer, uavhengig av bosted får sagt sin mening. På
regionrådene kan medlemmene komme med forslag til ny politikk, som i
etterkant oversendes styret.
Regionrådene skal:
• Bidra til ivaretagelse av demokratiet i organisasjonen.
• Være en samlingsplass for medlemmer innenfor regionsgrensene.
• Bidra til at medlemmene får gitt sine innspill til organisasjonen både om
politikk og organisasjonens prioriteringer.
• Utarbeide og foreslå ny politikk.
4.1
SAMMENSETTING OG OPPFØLGING
Regionrådet har ingen fast sammensetting, og skal være et åpent råd for de
medlemmene som bor innenfor regionsgrensene.
Administrasjonen i LFB skal sørge for å dokumentere innspillene regionrådene
kommer med, og sende det til styret for videre oppfølging.
KAPITTEL 5
STYRET
5.1
MYNDIGHET OG BESLUTNINGSDYKTIGHET
Styret er LFBs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Styret er
beslutningsdyktig når det er innkalt i tråd med vedtektene og når minst
halvparten av medlemmene er til stede. Alle styremedlemmer har tale-, forslagsog stemmerett, med unntak av vara som kun har stemmerett ved fravær av et
ordinært styremedlem. Alle medlemmer i styret har møterett, det inkluderer også
styrets vara. Vara skal kalles inn ved meldt forfall. Vara skal ellers få tilgang til
møtet digitalt. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
styreleder dobbeltstemme. Styret vedtar sin egen forretningsorden, med
møteplan for organisasjonsåret.
Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett på LFBs styremøter.
Andre i administrasjonen og/eller andre ressurspersoner innkalles etter behov.
Disse har da møterett og kan innvilges talerett av styret.
5.2
STYRETS SAMMENSETTING OG KOMPETANSE
Styret skal bestå av:
• Styreleder
• Nestleder
• 4 styremedlemmer
• 1 vara
Styret skal primært bestå av medlemmer i LFB som har:
• Barnevernserfaring
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•
•
•

Arbeidsgiverkompetanse
Organisasjonserfaring
Økonomikunnskap

Kompetansen kan ivaretas av ett eller flere styremedlemmer. Dersom det ikke
finnes medlemmer i LFB med relevant kompetanse til styret, kan valgkomiteen
innstille kandidater uten egenerfaring.
Når det skal letes etter kandidater til rollene som styreleder og nestleder, skal det
legges spesielt vekt på at potensielle kandidater har bakgrunn som
barnevernsbarn. Dette for å best mulig ivareta organisasjonens hovedmål som er
å fremme barnevernsbarnas interesser.
5.3
INNKALLING
Innkalling med dato, tid og sted skal være tilgjengelig senest 2 uker før møtet.
Fullstendig saksliste, dagsorden og eventuelle sakspapirer skal være oversendt til
styret senest 1 uke før møtet.
5.4
PROTOKOLL
Daglig leder har ansvar for at det føres protokoll fra styremøtene. Protokollen
legges frem til godkjenning ved neste møte. Protokollen er tilgjengelig for alle.
5.5
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE
Dersom 2/3 av styrets medlemmer, daglig leder eller styreleder finner det
nødvendig skal administrasjonen innkalle til ekstraordinært styremøte. Innkalling
og saksliste skal sendes ut så raskt det lar seg gjøre.
5.6
STYRETS ANSVAR
Styrets hovedansvar er å sørge for at LFB til enhver tid følger opp vedtak og
prioriteringer gjort av landsmøtet. Dette innebærer å sørge for:
• At organisasjonen jobber strategisk og har et samlet fokus på retning som
sikrer drift og ivaretakelse på lengre sikt.
• At LFB drives innenfor forsvarlige økonomiske rammer, blant annet ved å
følge opp organisasjonens budsjett og regnskap.
• Å gi fullmakter og delegere oppgaver til administrasjonen.
• At organisasjonen har gode etiske retningslinjer.
• At organisasjonen har oppdatert politikk mellom landsmøter.
5.7
FRAFALL OG SUPPLERING
Fratredelse av styreverv skal meldes skriftlig til styreleder og daglig leder. Ved
frafall trer vara inn som styremedlem. Dersom styret blir vedtaksudyktige, bør det
kalles inn til ekstraordinært landsmøte. Valgkomiteen skal ikke supplere nye
medlemmer til styret ved frafall.
KAPITTEL 6
KONTROLLKOMITEEN
6.1
MYNDIGHET
Kontrollkomiteen er det organisasjonsleddet som har tolkningsmyndighet av
retningslinjer og styringsdokumenter. Kontrollkomiteen har tale- og forslagsrett i
alle organisasjonens organer.
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6.2
SAMMENSETTING OG VALGBARHET
Kontrollkomiteen består av 3 personer og komiteen velger selv sin leder. For å
kunne velges til kontrollkomiteen må man ikke være medlem av organisasjonen,
men det kreves at man kan slutte seg til organisasjonens formål og vedtekter.
Kontrollkomiteen er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede.
6.3
•
•
•
•
•

KONTROLLKOMITEENS ANSVAR
Kontrollkomiteen skal føre kontroll med at styret arbeider i forhold til
vedtektene og vedtak fattet av landsmøtet.
Rapportere på organisasjonsåret gjennom en beretning til landsmøtet.
Delta på minst ett styremøte i funksjonstiden sin.
Dokumentere arbeidet sitt, og oversende dette til daglig leder.
Et særlig ansvar for å veilede styret og administrasjonen ved behov.

6.4
FRAFALL OG SUPPLERING
Ved frafall skal valgkomiteen innstille nytt medlem. Suppleringsvalg
gjennomføres førstkommende styremøte etter at valgkomiteen har levert sin
innstilling til administrasjonen.
KAPITTEL 7
VALGKOMITEEN
7.1
SAMMENSETTING OG VALGBARHET
Valgkomiteen består av 3 personer som blir foreslått av styret på landsmøtet.
Komiteen velger selv sin leder. For å kunne velges til valgkomiteen må man ikke
være medlem av organisasjonen, men det kreves at man kan slutte seg til
organisasjonens formål og vedtekter. Personer som er innstilt til styreverv kan
ikke velges til valgkomiteen. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst 2
medlemmer er til stede.
7.2
VALGKOMITEENS ANSVAR
Valgkomiteen innstiller medlemmer til styret og kontrollkomiteen. Valgkomiteen
bør jobbe for at alle regionene er representert i styret
7.3
FRAFALL OG SUPPLERING
Ved frafall i valgkomiteen skal styret velge nytt medlem på førstkommende
styremøte.
KAPITTEL 8
EKSKLUSJON
Styret i LFB vedtar etiske retningslinjer for organisasjonen. Brudd på LFB sine
retningslinjer vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. En
person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på LFBs
retningslinjer eller brudd på straffeloven kan bli suspendert fra verv og oppgaver i
LFB. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Dersom det stadfestes
alvorlig brudd på LFBs retningslinjer eller brudd på straffeloven kan det fattes
vedtak om eksklusjon, også om bruddene har skjedd utenfor LFB.
Styret i LFB har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, herunder
suspensjon eller eksklusjon. Vedtak kan ankes til kontrollkomiteen.
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8.1
VARSLING
Alle medlemmer kan sende inn et varsel. Dette sendes til daglig leder som legger
det frem for styret. Styret skal vurdere om varselet skal forkastes, undersøkes
nærmere eller starte en eksklusjonsprosess.
8.2
EKSKLUSJON
Medlemmer som motarbeider eller bryter med LFBs grunndokumenter,
underslår organisasjonen, eller misbruker sitt verv kan ekskluderes fra
organisasjonen. Eksklusjon innebærer at medlemskapet i organisasjonen
avsluttes, og man mister dermed muligheten til å delta på organisasjonens
aktiviteter. Eksklusjon vedtas av styret med 2/3 flertall. Ingen kan ekskluderes uten
å ha fått muligheten til å forklare seg for både styret og kontrollkomiteen.
8.3
SUSPENSJON
Dersom medlemmer som er foreslått ekskludert har et tillitsverv i LFB skal styret
vurdere behov for suspensjon. Styret har myndighet til å bestemme at
vedkommende skal suspenderes. Suspensjon innebærer en midlertidig
fratredelse fra alle verv i organisasjonen og at den suspenderte nektes deltakelse
på LFBs arrangementer. Vedtak om suspensjon vil stå frem til saken er behandlet
og endelig vedtak er fattet.
8.4
KLAGE
Suspenderte og/eller ekskluderte medlemmer kan klage på styrets vedtak til
kontrollkomiteen. Klagen må være i skriftlig form og leveres innen en måned fra
vedtaket ble meddelt. Kontrollkomiteen må behandle klagen innen 2 måneder.
Vedtaket kontrollkomiteen fatter, er endelig.
LFB står økonomisk ansvarlig for utlegg til eventuell reise for den anklagede når
saken behandles i både styret og ved en eventuell anke til kontrollkomiteen.
KAPITTEL 9
GENERELLE BESTEMMELSER
9.1
HABILITET
En person må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik
særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må
anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
Enhver er ansvarlig for å vurdere egen habilitet.
9.2
SAMARBEID
LFB kan kun inngå samarbeid med andre organisasjoner og bedrifter o.l. når
dette er i tråd med LFBs verdisyn og formål.
9.3
SAMMENSLÅING
Å slå sammen LFB med en annen organisasjon kan kun skje ved 2/3 flertall på 2
påfølgende landsmøter. Påfølgende landsmøte skal være et ekstraordinært
landsmøte med sammenslåing av organisasjonen som eneste sak. Ved
sammenslåing skal organisasjonens finansielle verdier, etter alle forpliktelser er
dekket, inngå i ordinær drift av organisasjonen.
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9.4
OPPLØSNING
Oppløsning av LFB kan kun se ved 2/3 flertall på 2 påfølgende landsmøter.
Påfølgende landsmøte skal være et ekstraordinært landsmøte med oppløsning av
organisasjonen som eneste sak. Ved oppløsning skal organisasjonens finansielle
verdier, etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en virksomhet som er
ideologisk og praktisk er nærliggende organisasjonens arbeidsområde. Nærmere
beslutning om dette vedtas av landsmøtet.
9.5
VEDTEKTSENDRINGER OG IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene kan kun endres med 2/3 flertall på landsmøtet.
Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter landsmøtes slutt.
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