Vedtekter for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon
Vedtatt på Framfylkingens 20. landsmøte, 21. november 2021

§ 1 NAVN
Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon.

§ 2 FORMÅL
Framfylkingen er en demokratisk organisasjon som bygger på prinsippene i FNs konvensjon om barns
rettigheter og har ansvar for fellesskap, opplevelse og toleranse og bærekraft som grunnlag for
virksomheten. Framfylkingen vil bidra til aktiviteter på barns, ungdoms og familiens premisser.
Framfylkingen legger vekt på at barn, ungdom og voksne har felles arena med tilbud om inkluderende
aktiviteter på tvers av alder. Vi ser det som vår oppgave å sette nye generasjoner i stand til å føre videre
arbeiderbevegelsens kulturelle og sosiale tradisjoner.
Organisasjonen skal engasjere seg i barnepolitiske saker og gjennom aktiviteter og demokratiopplæring
bidra til forståelse av politisk påvirkning og samfunnsengasjement. Målet er å sette våre medlemmer i
stand til å ta aktivt del i samfunns- og organisasjonslivet. Framfylkingen skal jobbe lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.

§ 3 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT
Alle som godtar Framfylkingens vedtekter og betaler kontingent kan være medlem av organisasjonen.
For å opprettholde medlemskapet må kontingent betales hvert år. Medlemskontingenten fastsettes av
Landsmøte. Framlaget får 75% og Framfylkingen sentralt 25% av kontingenten.

§ 4 DEN SENTRALE ORGANISASJONEN
Landsmøtet
Organisasjonens øverste myndighet er Landsmøtet. Landsmøtet innkalles med seks - 6 - måneders varsel.
Landsmøtet trer sammen annen hvert år og vedtar beretning, regnskap, kontingent, kontingentfordeling,
rammeplaner for aktivitetene og vedtekter. Dessuten velges organisasjonens ledelse. Denne skal bestå av
leder, nestleder, generalsekretær, sju medlemmer, og tre vararepresentanter. Disse velges etter følgende
intervaller: Sentralstyret velges for 4 - fire – år, dog slik at leder og fire (4) av styremedlemmene velges det
ene året, nestleder og resten av styremedlemmene det andre året. Generalsekretæren er på valg hvert 4 –
fjerde – år. Vervet som generalsekretær kan innehas i maks 2 perioder (til sammen 8 år). I tillegg til de
landsmøtevalgte representantene tiltre én representant for de ansatte.
Lokallag som har sendt inn årsrapport har utsendingsrett til landsmøtet. Lokallag med inntil 25 medlemmer
har rett til 2 delegater og videre 1 mer per påbegynt 25 medlemmer (0-25 medlemmer: 2 delegater, 26 -50:

3 delegater, 51 – 75: 4 delegater osv.). Ingen lag kan ha mer enn 10 delegater på landsmøtet. I tillegg møter
sentralstyret. Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.
Generalsekretæren stiller med møte- og talerett på landsmøte, men ingen stemmerett. Ekstraordinært
landsmøte kan avholdes når sentralstyret krever det eller når 50 % av lagene krever det. Ekstraordinært
landsmøte kan kun behandle de saker det er innkalt for.
Dersom generalsekretæren trekker seg i løpet av perioden, gis sentralstyret myndighet til å konstituere en
ny generalsekretær fram til neste landsmøte.
Til landsmøtet kan medlemmer, lag/grupper, fylkeslag, barnas landsmøte og Framfylkingens Venner sende
inn forslag. Forslagsfristen er tre – 3 – måneder før møtet starter. Saksliste, forretningsorden og innkomne
forslag med innstillinger sendes representantene senest to – 2 - måneder før møtet.
På Landsmøtet skal følgende saker behandles:
1. Beretning
2. Regnskap m/revisormelding
3. Vedtekter
4. Innkomne forslag
5. Organisasjonens handlingsplaner
Valg i henhold til denne paragrafs 1. ledd:
a) Leder
b) Nestleder
c) Generalsekretær
d) Sju - 7 – sentralstyremedlemmer
e) Tre varamedlemmer
f) Leder og nestleder for ungdomsutvalget
g) Kontrollkomité m/leder og to medlemmer
Generalsekretæren lønnes på heltid og er ansvarlig for administrasjonens daglige drift. Reiseutgifter for
lagenes representanter til landsmøtet dekkes av lagene gjennom reisefordeling.

§ 5 SENTRALSTYRET
Sentralstyret består av:
a) Leder
b) Nestleder
c) Generalsekretær
d) Sju - 7 - landsmøtevalgte representanter
e) Leder og nestleder for ungdomsutvalget
f) En representant valgt av og blant de ansatte
g) Tre– 3 – varamedlemmer.
Ved valgene skal det tas hensyn til kjønn og geografisk spredning. Ungdom under 26 år skal være
representert utover leder og nestleder i Ungdomsutvalget.

Sentralstyret har ansvaret for:
a) at virksomheten drives i samsvar med vedtektene
b) at etiske retningslinjer for organisasjonen overholdes
c) at landsmøtets vedtak etterleves
d) at det utarbeides aktivitetsplaner og årsbudsjett
e) at organisasjonen drives innenfor forsvarlige økonomiske rammer,
herunder: å fastsette antall stillinger og deres lønns- og arbeidsvilkår. At medlemmer og ledere gis tilbud
om kvalitetsmessig god lederopplæring .

§ 6 KONTROLLKOMITEEN
Kontrollkomiteen skal ha minst ett – 1 – møte hvert år og skal:
a) Føre tilsyn med at Framfylkingen sin virksomhet er i samsvar med vedtak.
b) Vurdere beretning i forhold til Landsmøtets vedtak.
c) Utarbeide innstilling om beretning og regnskap til Landsmøtet.
d) Avgi en skriftlig rapport til Framfylkingens landsmøte.
e) Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke inneha andre verv eller gis andre oppdrag i det sentrale
leddet av organisasjonen (SST, valgkomite, utvalg m.m.) der det kan sås tvil om kontrollkomiteens
vurderinger.

§ 7 UNGDOMSUTVALG
Ungdomsutvalget består av inntil sju medlemmer i alderen 13-26 år. Leder og nestleder skal ha forskjellige
kjønn og velges særskilt i landsmøtet for en periode på to år. Utvalgets fem ordinære medlemmer utpekes
av sentralstyret. Ungdomsutvalget kan organisere undergrupper dersom dette er formålstjenlig.

§ 8 FRAMFYLKINGENS VENNER
Framfylkingens Venner består av sentrale/lokale organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som
økonomisk og moralsk vil støtte organisasjonen. Framfylkingens Venner møter med en -1- representant på
landsmøtet.

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med alminnelig flertall. Ved tvistespørsmål i
landsmøteperioden er sentralstyret det besluttende organ.

§ 10 LOKALLAG
Hva er et lokallag:
Et lokallag i Framfylkingen heter framlag og kan stiftes hvor som helst i Norge og er en selvstendig enhet
innunder den nasjonale hovedorganisasjonen Framfylkingen. Framfylkingens lokallag bærer stedsnavnet
med tillegg framlag. Eks. Toten framlag, Oteren framlag. Hvert lag som blir etablert er et selvstendig lag

med eget organisasjonsnummer. Start av nye lag skal skje i samråd med administrasjonen og sentralstyret.
Nye lag registreres etter sitt første møte.
For å bli tatt opp som eget lag må minst fem av medlemmene ha betalt kontingent for inneværende år.
Laget skal forholde seg til organisasjonens vedtekter og øvrige vedtak som fattes i Framfylkingens
vedtaksføre organer. Et framlag skal ha aktiviteter for hele familien i tråd med Framfylkingens
formålsparagraf.
Framlagets styre:
Styret som skal bestå av minst tre - 3- representanter. Styret må ha minst to tellende medlemmer (under
26 år) dersom styret består av flere enn tre representanter.
Styrets plikter:
- Styret har ansvar for framlagets drift og økonomi, aktiviteter og medlemsregister.
- For å regnes som et tellende framlag må laget levere årsrapport innen gjeldende frist.
- Styret sørger for at vedtatt aktivitetsplan gjennomføres.
Framlagets årsmøte:
Lagene arrangerer årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel.
Alle medlemmene har rett til å møte på årsmøtet. Her velges lagets styre.
Årsmøtet skal behandle:
- Beretning
- Regnskap m/ revisormelding
- Aktivitetsplan
- Valg av styre
- Valg av representant/er til Landsmøtet
- Valg av kontaktperson for ungdomsutvalget.
Etter avholdt årsmøte sender styret inn kopi av protokoller, årsregnskap og beretninger til Framfylkingens
administrasjon.
Dersom et framlag ikke gjennomfører årsmøte innen fristen satt i vedtektene, går styret automatisk over til
å bli et interimsstyre med eneste formål å gjennomføre et snarlig årsmøte.
Dersom et slikt årsmøte ikke gjennomføres innen to måneder, kan generalsekretæren eller eventuelt
fylkesleder innkalle til og gjennomføre årsmøtet i laget.
Aktivitetsavgifter
I alle framlag kan det, i tillegg til kontingenten, ilegges aktivitetsavgifter. Dette gjøres enten generelt eller
spesielt til beskrevne aktiviteter.
Nedleggelse av framlag
Før laget legges ned skal organisasjonens administrasjon kontaktes. Alle eiendeler etter laget som legges
ned tilfaller organisasjonen, som forplikter seg til å bruke midlene/eiendelene til reetablering eller start av
nye lag – fortrinnsvis i det distriktet midlene kommer fra.

§ 11 FYLKESLAG

Dersom lagene ønsker det, kan det etableres et fylkeslag som tilrettelegger og samordner aktivitetene for
framlagene i fylket. Fylkeslaget bruker navnet Framfylkingen i <fylkets navn> - LOs barne- og
familieorganisasjon. Fylkeslagets oppgave er å tilrettelegge og samordne felles aktiviteter for framlagene i
fylket. Mottar fylkeslaget midler det er søkt om skal disse komme lag og medlemmer i fylket til gode. Det
kan også etableres regionstyre for flere fylker. Fylkeslagene arrangerer årsmøte innen utgangen av mars
hvert år. Årsmøtet innkalles med en måneds varsel. Alle Framfylkingens medlemmer i fylket har rett til å
møte på årsmøtet med stemmerett. Fylkeslagets årsmøte velger leder, kasserer og sekretær, i tillegg til
øvrige styremedlemmer. Alle lag bør være representert i fylkesstyret. Styret skal bestå av minst tre – 3 –
representanter.
Årsmøtet skal behandle:
- Beretning
- Regnskap m/ revisorsmelding
- Valg av styre og kontaktperson for ungdomsutvalget
- Aktivitetsplan for eventuelle fellesaktiviteter for lagene
- Kopi av protokoller og beretninger sendes Framfylkingen
Dersom fylkeslaget ikke gjennomfører årsmøte innen fristen satt i vedtektene, går styret automatisk over til
å bli et interimsstyre med eneste formål å gjennomføre et snarlig årsmøte. Dersom et slikt årsmøte ikke
gjennomføres innen to måneder kan generalsekretæren innkalle til og gjennomføre årsmøte i fylkeslaget.

§ 12 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
Sentralstyret og framlag har rett til å foreslå at enkeltmedlem som bryter med Framfylkingens vedtekter
blir suspendert eller ekskludert. Sentralstyret fatter endelig vedtak. Den som foreslås suspendert og/eller
ekskludert har rett til å bli hørt før vedtak fattes. Suspenderte medlemmer utestenges for den perioden
som blir bestemt i det enkelte tilfelle.

§ 13 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN
Oppløsning av Framfylkingen må for å være gyldig vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende ordinære
landsmøter. Forslag om dette må være sendt inn til Sentralstyret innen samme frist som andre forslag som
skal opp til behandling.
Ved oppløsning av Framfylkingen bestemmer det avsluttende, oppløsende møtet med 2/3 flertall hvordan
de eksisterende midlene skal anvendes.

Vedtektene er gjennomgått og revidert av Framfylkingens organisasjonsutvalg i landsmøteperioden
2019 – 2021, etter forslag fra landsmøtet i 2019. Endringene er vedtatt på Framfylkingens 20. landsmøte 21. november 2021.

