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Dagsordenens punkt 1 Åpning av landsmøtet  
Framfylkingens styreleder Are Tomasgard åpnet Framfylkingens 17. landsmøte 2015. Det ble 
holdt et minutts stillhet for de som har gått bort i landsmøteperioden. 
  
 

Dagsordenens punkt 2: Konstituering  
Framfylkingens styreleder Are Tomasgard ledet konstitueringen av møtet 
Sentralstyrets innstilling:  
 

Møteledere: Jeppe Jelle, Møre og Åsta Jarsve Rohman, Indre Østfold 
Sekretærer: Pål Sture Nilsen, Trondheim og  
Til å underskrive protokollen: Robert Tollefsen, Odal og Lidia Rød, Hvaler 
Tellekorps: Alle ytterst til venstre på hver rad i salen 

   
Reisefordelingskomité: Ledes av Alia Akbar, Oslo  
Medlemmer: Fredrik Vaaheim, administrasjonen og May-Tove Solum, Odal 

   
Fullmaktskomité: Ledes av Birgitte Kalvik, administrasjonen 
Medlemmer: Tom Rød, Hvaler og Sigrid Minge, sentralstyret 

   
Valgkomité: Ledes av Tor Engevik, sentralstyret 
Medlemmer Tormod Jarsve og Inger-Lill Esekielsen 
 
Vedtektskomité: Ledes av Are Tomasgard, sentralstyret 
Medlemmer: Arne Løseth, kontrollkomiteen og Laila Høiseth, Trondheim 

   
Komité for ny Handlingsplan: Ledes av Kurt Frantzen, sentralstyret 
Medlemmer: Sofie Løseth, sentralstyret, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Elverum 

   
Komite for innkomne forslag og uttalelser: Ledes av Hillevi Tovik, 
sentralstyret. Medlemmer: Shakeel Rehman, administrasjonen og Eva 
Berglund, Ådalsbruk. 

 
 Møteledere: Jeppe Jelle, Møre, Jenny Kleven, Solør og Jonas Stenberg Nilsen, 

bbsentralstyret 
Sekretærer: Pål Sture Nilsen, Trondheim, Marrie Anne Leijenaar, Viubråtan,  
Åsmund Lorch-Falch, Magnor 
Til å underskrive protokollen: Robert Tollefsen, Odal og Lidia Rød, Hvaler 
Tellekorps: Alle ytterst til venstre på hver rad i salen 
 
Reisefordelingskomité: Ledes av Alia Akbar, Oslo  
Medlemmer: Fredrik Vaaheim, administrasjonen og May-Tove Solum, Odal 

   
Fullmaktskomité: Ledes av Birgitte Kalvik, administrasjonen 
Medlemmer: Tom Rød, Hvaler og Sigrid Minge, sentralstyret 

   
Valgkomité: Ledes av Tor Engevik, sentralstyret 
Medlemmer Tormod Jarsve, Solør og Line Johannessen, Kurland 
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Vedtektskomité: Ledes av Are Tomasgard, sentralstyret 
Medlemmer: Arne Løseth, kontrollkomiteen og Laila Høiseth, Trondheim 

   
Komité for ny Handlingsplan: Ledes av Kurt Frantzen, sentralstyret 
Medlemmer: Sofie Løseth, sentralstyret, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, Elverum, 
Steinar Dahle, Kurland og en fra Ådalsbruk 

   
Komite for innkomne forslag og uttalelser: Ledes av Hillevi Tovik, 
sentralstyret. Medlemmer: Shakeel Rehman, administrasjonen og Eva 
Berglund, Ådalsbruk. 
Komiteen suppleres med 2 representanter som velges lørdag 

 
De valgte møtefunksjonærene overtok møteledelsen. 
Dirigentene takket for tilliten på vegne av alle møtefunksjonærene. Dirigenten gjennomgikk 
stemmeberettigede, landsstyret og gjester i salen. 
 
Ved møtets start var det 37 delegater i salen og 8 fra landsstyret. Det var 10 gjester og 
observatører tilstede. 
 
Dirigenten fortsatte videre på møtets dagsorden. 
Tor Ivar Kristiansen, medlem kontrollkomiteen ba om ordet til forretningsorden. Han gjorde 
oppmerksom på at landsmøtet ikke hadde vedtatt dagsorden og forretningsorden.  
 
Godkjenning av dagsorden og forretningsorden  
Dagsordenen og forretningsorden ble vedtatt.  
 
Tor Ivar Kristiansen ba om ordet til forretningsorden. Han foreslo at det velges 3 dirigenter 
og 3 sekretærer. 
Vedtak: Landsmøtet velger 3 dirigenter og 3 sekretærer 
 
 

Dagsordenens punkt 3  
Beretning 2013 -2015 og kontrollkomiteens rapport  
Beretning 2013-2015 ble lagt fram av Framfylkingens leder, Are Tomasgard. 
 
Følgende hadde ordet til beretningen: Kurt Franzen, sentralstyret, Bjørn Jarle Røberg Larsen, 
sentralstyret 
 
Kurt Franzen foreslår å endre tallene i beretningen til dagens tall, ikke 10.06.2015 som det 
står i beretningen. Sekretærene får fullmakt til å endre tallene, administrasjonen melder inn 
tallene til sekretærene. 
Beretningen 2013-2015 ble enstemmig vedtatt med den endring som er foreslått.  
 
Forslag fra Martin Schei Nilsen, Trondheim om å utvide sekretærene til 4 stk.  

Vedtak: Landsmøtet velger Martin Schei Nilsen som 4. sekretær fra møtestart lørdag 20.06 
  
Møtet avsluttet kl 20.11 
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Møtet startet lørdag 20. juni kl 0915 med allsang ledet av Una Leijenaar, Viubråtan og 
styreleder i Rett Fram, på flygel. 
 
Ved møtets start lørdag var det 66 delegater tilstede, 10 fra sentralstyret og 13 observatører 
og gjester. 
 
Kurt Franzen gjennomgikk noen praktiske opplysninger 
 
Sekretæren, Pål Sture Nilsen gjennomgikk protokollen fra gårsdagens møte. 
Ingen merknader til protokollen. 
 
Camilla Ruud, sentralstyret, stilte spørsmål om permisjonsreglene i møtet. Kurt Franzen 
klargjorde praksis i forhold til delegater med små barn og fullmaktskomiteens 
tilstedeværelse ved utgangen. De holder kontroll på hvor mange det er i salen. 
 
Dirigenten tok videre opp konstitueringen av handlingsprogramkomiteen og komiteen for 
vedtekter og andre uttalelser. Lise Evensen, Ådalsbruk og Else Marie Aarsheim, Indre 
Østfold, foreslås som medlemmer til handlingsplankomiteen. 
 
Linda Jeanette Jar, Kurland og Tore Berglund, Ådalsbruk foreslås som medlemmer til 
komiteen for innkomne forslag og andre uttalelser 
 
Vedtak: Landsmøtet velger alle fire foreslåtte inn i de to komiteene. 
 
 
Kontrollkomiteens beretning for perioden 2013-2015 

Kontrollkomiteens rapport 2013-2015 ble lagt fram av Thor Ivar Kristiansen, medlem i 
kontrollkomiteen 
 
Kontrollkomiteen i Framfylkingen har i perioden bestått av leder Mari Aaby West, Grønli 
framlag, Thor Ivar Kristiansen, Framfylkingens venner og Arne Løseth, Kurland framlag. 
 
Kontrollkomiteen har hatt to møter i perioden. I tillegg har kontrollkomiteen hatt jevnlig 
dialog med medlemmer i arbeidsutvalget. Generalsekretær har deltatt på deler av 
kontrollkomiteens møter og har gjennomgått den organisatoriske og økonomiske 
situasjonen til Framfylkingen. Kontrollkomiteen har fått oppklarende svar på spørsmål som 
er stilt. 
 
Etter gjennomgang av Framfylkingens virksomhet, styringsdokumenter, protokoller m.m. ga 
kontrollkomiteen en skriftlig tilbakemelding til sentralstyret om følgende punkter:  
 
• Kostnadene til trykking og utsendelse av medlemsbladet Ung med mening utgjør en 
vesentlig del av Framfylkingens budsjett. Kontrollkomiteen ber sentralstyret vurdere en 
undersøkelse for å kartlegge om medlemsbladet blir lest på papir eller om dette like gjerne 
kunne bli sendt ut på e-post. 
• I handlingsplanen er det et punkt som går på opplæring av kulturmedarbeidere. 
Kontrollkomiteen erfarer at dette er et punkt det ikke arbeides med og at sentralstyret bør 
vurdere om dette punktet bør tas ut av handlingsplanen dersom det ikke er et 
satsingsområde. 
• Det er en utfordring for Framfylkingen at medlemskontingent både kan betales kontant til 
laget eller på giro til Framfylkingen sentralt. Medlemmer som betaler kontant merkes med 
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en gul prikk i kontingentsystemet. Dersom laget ikke viderebetaler mottatt kontingent til 
Framfylkingen sentralt, fjernes etter hvert betalingsregistreringen og medlemmene telles 
ikke med i grunnlaget for antall betalende medlemmer. For 2013 innebar dette en vesentlig 
nedgang i antall betalende medlemmer som også medførte reduksjon i statlig tilskudd til 
Framfylkingen.  
 
Sentralstyret bør vurdere kontingentordningen for å sikre korrekt medlemsregistrering. 
 
Kontrollkomiteen er tilfreds med at sentralstyret følger opp vår tilbakemelding og har fokus 
på disse områdene. 
 
Kontrollkomiteen konstaterer, med glede, at medlemstallet i Framfylkingen økte vesentlig i 
perioden. I 2013 til 1 724 betalende medlemmer, herav 914 under 26 år og i 2014 til 2 132 
betalende medlemmer, herav 1 092 under 26 år. Det er positivt at flere lag dannes og at 
flere eksisterende lag har økt aktivitet. 
 
Kontrollkomiteen er bekymret for Framfylkingens økonomiske situasjon. Det er et 
regnskapsmessig underskudd på kr. - 634 712,- i 2013 og kr. - 96 948,- i 2014.  
Det er bekymringsfullt at Framfylkingen ikke har en økonomisk buffer. Kontrollkomiteen 
anbefaler at Framfylkingen bygger opp midler til å ivareta organisasjonens drift i minst seks 
måneder.  
 
Kontrollkomiteen konstaterer at Framfylkingen har drevet organisasjonen i tråd med 
vedtekter og vedtatte handlingsplaner. 
 
Oslo, 6. juni 2015 
 
Mari Aaby West Arne Løseth  Thor Ivar Kristiansen 
 
Følgende hadde ordet til beretningen fra kontrollkomiteen: Are Tomasgard, styreleder i 
Framfylkingen og Bjørn Jarle Røberg-Larsen, sentralstyret 
  
Rapporten ble tatt til etterretning 
 
 

«Det var en gang», kåseri av Truls Gerhardsen 
 
Framfylkingens leder, Are Tomasgard, overrakte gave til Truls Gerhardsen. 
 
Dirigenten tok opp tre søknader om permisjon: 
Sofie Solli Løseth, sentralstyret, søker om permisjon fra møteslutt lørdag og Sigrid Minge, 
sentralstyret, søker om permisjon fra kl 1630 lørdag og Jonas Nilsen søker sykeperm inntil 
videre 
 
Landsmøtet innvilger søknadene om permisjon 
 
Hilsningstale 
May-Britt Christensen, Framfylkingens Venner hilser landsmøtet. Dirigenten foreslår at 
landsmøtet velger innpisker for å hente inn tapt tidTormod Høiseth, Trondheim og Arne 
Løseth, Kurland foreslås som innpiskere og landsmøtet velger begge. 
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Dagsordenens punkt 4 - Regnskap med revisorberetning  
Regnskapet ble lagt fram av generalsekretær Kurt R. Frantzen 
Revisjonsberetningen ble lagt fram av generalsekretær Kurt R. Frantzen 
 
Følgende tok ordet: Thor Ivar Kristiansen, Auli, Bjørn Jarle Røberg Larsen, Sentralstyret 
Generalsekretæren svarte på spørsmål. 
 
Regnskapet for 2013-2014 ble enstemmig godkjent, revisjonsberetningen ble tatt til 
orientering. 
 
På grunn av praktiske årsaker, bytter dagsorden pkt 5 og 6 plass i møtet. 
 
 

Dagsordenens punkt 6: Organisasjonspolitisk handlingsplan  
Generalsekretæren, Kurt Franzen, innleder om arbeidet med handlingsplanen. Landsmøtet 
arbeider med planen i gruppearbeid. 
 
Tom Rød, Fullmaktskomiteen, ba om ordet og ba om at sekretærene la fram en oversikt over 
permisjonssøknader til fullmaktskomiteen. 
 
Følgende hadde ordet: Pål Sture Nilsen, Trondheim, Are Tomasgard, leder Framfylkingen, 
Kurt Franzen, sentralstyret 
 
Dirigenten avslutter saken midlertidig og anmerker at det skal arbeides i grupper fram til 
saken endelig behandles senere i møtet. 
 
 

Dagsordenens punkt 5: Vedtekter  
Framfylkingens leder, Are Tomasgard innleder om arbeidet med vedtektene og 
sentralstyrets innstilling. Han kommenterte også de innkomne forslagene og redegjorde for 
behandlingen av vedtektene i møtet. 
 
Følgende hadde ordet: Sigrid Minge, Sentralstyret, Jeppe Jelle, Møre, Are Tomasgard, leder 
Framfylkingen (4 ganger), Bjørn Jarle Røberg Larsen, sentralstyret (4 ganger), Kurt Franzen, 
sentralstyret, Tom Rød, Hvaler, Asle Lorch-Falch ( 3 ganger), Magnor, Tor Martin With, 
Hvaler, Thor Ivar Kristiansen, Auli, Tor Engevik, Sydvesten 
 
Dirigenten leste opp innkomne forslag fra Sotra Framlag og Oslo Framlag fremmet av 
Elizabeth Klubben og Camilla Bredesen: 
 
§1 Formål – I stedet for å stryke «det er et mål at alle generasjoner utfører aktiviteter i 
fellesskap» strykes «Framfylkingen legger vekt på at barn og voksne». Da blir 
ungdomsgruppen også inkludert. 
 
Forslag fra Møre Framlag, fremmet av Jeppe Jelle: 
 
§§ 4 og 5 Sentralstyre – Pkt D «Består av 6 landsmøtevalgte representanter», ikke 7 som i 
dag. 
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Angående valg av varamedlemmer til sentralstyret. Det velges 3 varamedlemmer, ikke 2 som 
i dag 
 
Begrunnelse: Det bør være oddetall i et styre og ikke et partall som i dag. Samtidig vil det 
også være lettere å få økonomisk støtte til sentralstyre, da det blir lettere å sette sammen et 
sentralstyre som får over 50% av unge under 27 år. 
 
Dirigenten foreslår å oversende begge forslagene til vedtektskomiteen. Landsmøtet vedtar å 
oversende forslagene til vedtektskomiteen. 
 
Hvaler Framlag opprettholder sitt forslag nr 6. 
 
Asle Lorch-Falch, Magnor trakk forslag nr 7 og fremmet støtte til forslag 6 fra Hvaler. 
 
Dirigenten ber landsmøtet ta stilling til å avholde gruppemøte. Gruppemøte ble nedstemt av 
landsmøte med stort flertall. 
 
Dirigenten tar sentralstyrets innstilling om å avvise forslag 6 opp til avstemming. 
Sentralstyrets innstilling ble vedtatt og forslag 6 ble avvist mot 9 stemmer. 
 
 

Dagsordenens punkt 7: Andre forslag og uttalelser  
Dirigenten orienterer om de innkomne forslagene som ikke allerede er behandlet under 
dagsorden punkt 6.  
 
Landsmøtet oversender forslag nr 1 og 2 til redaksjonskomiteen for andre forslag og 
uttalelser. Forslag nr 3 og 4 blir oversendt til redaksjonskomiteen for handlingsplan. Forslag 
nr 5 oversendes vedtektskomiteen. Det ble fremmet forslag om at innspill fra Rett Fram sitt 
årsmøte i dag skulle tas opp i vedtektskomiteen. Landsmøtet vedtok å ta med innspill fra 
Rett Fram. 
 
Møtet starter kl 1500 etter lunsj og fullmaktskomiteen redegjør for sitt arbeid. Det er 64 
delegater inkludert sentralstyret og dessuten 14 observatører, totalt 78 tilstede i møtet. 
 
Tor Martin With, fylkesleder Østfold, ba om ordet og orienterte om sommerleir som Indre 
Østfold arrangerer i uke 32 på Ullerøy leirskole i Sarpsborg i Østfold. Nærmere informasjon 
kommer på facebook og gjennom Framfylkingens kanaler. 
 
 
Hilsningtale 
Eirik Aarek fra Arbeiderpartiet hilser landsmøtet. 
 
 

Forslag fra Rett Fram: 

For å få større forankring i lokallaga, foreslår Rett Fram at det blir valgt en kontaktperson for 
Rett Fram i hvert lokallag. Og at denne personen tiltrer styret i lokallaget. Rett Fram foreslår 
også at det velges inn en representant for Rett Fram i fylkesstyret der dette eksisterer. 
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Landsmøtet oversender forslaget til vedtektskomiteen.  

 
Generalsekretær Kurt Franzen orienterte om gruppearbeidet. 
Landsmøtet gikk til gruppearbeid. 
 
Etter gruppearbeidet orienterte Kurt Franzen om medlemstallene. Det er 1825 betalende 
medlemmer i Framfylkingen 19.06.2015 
 
Finn Seterholen, Odal, søker om permisjon fra landsmøtet for søndag 21.06.2015. 
Landsmøtet godkjenner søknaden. 
 
 
Framfylkingens internasjonale arbeid 
Shakeel Rehman presenterer utvalget og viste filmen om prosjektet East Africa Cup. Sammen 
med Sofie Solli Løseth presenterer de arbeidet som er gjort i det internasjonale utvalget. De 
snakket også om arbeidet som utvalget vil engasjere seg i fremover. Jonas Nilsen gikk 
gjennom utvalgets handlingsplan. Shakeel avsluttet med en praktisk oppgave fra Rainbow 
Resources. 
 
Møtet avsluttet kl 1800. 

 
 
Møtet startet kl 0915 søndag 21. juni 2015 
 
Åsmund, Sara og Amalie Lorch-Falch startet møtet med å spille to musikkstykker på fiolin. 
 
Martin Schei Nilsen og Åsmund Lorch-Falch leste opp protokollen fra lørdag. 
 
Følgende hadde ordet til protokollen: Camilla M Ruud, sentralstyret, Kurt Franzen, 
sentralstyret og Arne Løseth, Kurland 
 
Følgende endringer ble gjort: Martin With representerte Fylkeslaget som fylkesleder i 
Østfold da han presenterte leiren. Leiren holdes på Ullerøy, Østfold 
 
Fulle navn på de som føres i protokollen under Framfylkingens internasjonale arbeid. 
 
Navnet på komiteen for innkomne forslag og andre uttalelser er ufullstendig i protokollen. 
 
Protokollen ble enstemmig godkjent med de endringene som ble tatt opp. 
 
Birgitte Kalvik orienterte om antallet i møtet. Det er 51 delegater, 9 fra sentralstyret og 10 
observatører tilstede i salen. 
 
 

Dagsorden punkt 7: Andre forslag og andre uttalelser 
Hillevi Tovik fremla komiteens arbeid og gikk gjennom de to forslagene fra Trondheim 
Framlag. 
 
Forslag 1 – Gi asylbarna trygghet NÅ 
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Komiteen støtter forslaget fullt ut om å gi asylbarna trygghet som uttalelse. Det innarbeides i 
neste periodes handlingsplan. Komiteen ønsker å oversende uttalelsen videre til UMM, LO 
og fagforbundene. Videre foreslår komiteen at lokallagene sprer det ut i sine nettverk. 
Komiteen foreslår å oversende dette for videre arbeid i komiteen for handlingsplan, og at 
det jobbes mot kommunene for å få fokus på saken. 
 
Forslag 2 – Reverser kuttene i uføres barnetillegg 
Komiteen støtter forslaget og foreslår å oversende saken til komiteen for handlingsplan. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Bjørn Jarle Røberg-Larsen, sentralstyret 
 
Røberg-Larsen poengterer at komiteene er ferdig med sitt arbeid og at sakene bør 
oversendes sentralstyret for videre arbeid. 
Komiteens innstilling med endringsforslag fra Røberg-Larsen ble enstemmig vedtatt 
 
Dirigentene tok opp søknad om permisjon fra dirigent Jonas Nilsen, som søker permisjon 
resten av møtet på grunn av sykdom. 
Landsmøtet innvilger permisjon. 
 
 

Dagsordenens punkt 5: Vedtekter  

Are Tomasgard, leder av vedtektskomiteen, legger frem forslag til nye vedtekter. 
Komiteens forslag til nye vedtekter: 
 
Sentralstyret fremmer et eget forslag til behandling i landsmøtet om endringer i 
vedtektene:  
 
§ 1 FORMÅL 
Organisasjonens formelle navn er “Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon”. Vi ser 
det som vår oppgave å sette nye generasjoner i stand til å føre videre arbeiderbevegelsens 
kulturelle og sosiale tradisjoner.  
 
Framfylkingen er en demokratisk organisasjon som bygger på prinsippene i FNs konvensjon 
om barns rettigheter og har ansvar, fellesskap, opplevelse og toleranse 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. 
Framfylkingen legger vekt på at barn og voksne har felles aktiviteter. Dette gjør vår 
organisasjon unik. 
 
Organisasjonen skal engasjere seg i barnepolitiske saker og gjennom aktiviteter bidra til 
forståelse av politisk påvirkning og samfunnsengasjement. Målet er å sette de unge i stand 
til å ta aktivt del i samfunns- og organisasjonslivet. Framfylkingen skal jobbe lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt.  
 
§ 2 MEDLEMSKAP 
Medlem i Framfylkingen kan den bli som godtar Framfylkingens vedtekter og beslutninger. 
Lag kan etableres av dem som godtar organisasjonens vedtekter og beslutninger. Lagene er 
direkte tilsluttet Framfylkingen sentralt. For å opprettholde medlemskapet må kontingent 
betales hvert år. 
Enstemmig vedtatt 
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§ 3 MEDLEMSKONTINGENT 
Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet. Medlemskap i Framfylkingen koster 50 
kroner pr år. 
Kontingenten fordeles mellom lag og Framfylkingen sentralt med 75 % til lag og 25 % til 
sentralt. Der hvor det opprettes fylkeslag eller der hvor fylkeslaget er å anse som ett lag, 
avgjør det den lokale fordelingen av kontingenten. 
Enstemmig vedtatt 
 
§ 4 DEN SENTRALE ORGANISASJONEN 
Landsmøtet 
Organisasjonens øverste myndighet er Landsmøtet. Landsmøtet innkalles med  
seks - 6 - måneders varsel. Det 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 to 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 (tilsammen 
8 år). I tillegg til de landsmøtevalgte representantene tiltre en representant for de ansatte og 
lederen for Rett fram sentralstyret med fulle rettigheter. 
 
Lokallag som har sendt inn årsrapport har utsendingsrett til landsmøtet. Lokallag med opp til 
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 eller regnskap. 
 
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 og Landsstyret, Barnekonferansen, 
Framfylkingens Venner og Rett fram fremme forslag. Forslagsfristen er tre – 3 – måneder før 
møtet. 
 
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. Organisasjonspolitisk handlingsplan (aktivitetsplan) 
6. Valg i henhold til denne paragrafs 1. ledd: 

a) Leder 
b) Nestleder 
c) Generalsekretær 
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d) Sju - 7 – sentralstyremedlemmer 
e) To varamedlemmer 
f) 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. 
 
Rett Fram gis full møterett for tre delegater til landsmøtet. Utgiftene til reise og deltakelse i 
landsmøtet for Rett Fram sine tre delegater dekkes av Framfylkingen.  
Følgende hadde ordet til §4 Den sentrale organisasjonen: Are Tomasgard (2 ganger), Kurt 
Franzen, Tor Engevik, Bjørn Jarle Røberg-Larsen (2 ganger) 
Vedtatt mot en stemme, unntatt antall medlemmer på pkt. 6 d og 6 e som møtet kommer 
tilbake til under behandling §5 Sentralstyret 
 
§ 5 SENTRALSTYRET 
Sentralstyret består av: 

a) Leder 
b) Nestleder 
c) Generalsekretær 
d) Sju - 7 - landsmøtevalgte representanter 

Ved valgene skal det tas hensyn til at begge kjønn og ungdom skal være representert 
e) En representant valgt av og blant de ansatte 
f) Lederen av «Rett Fram» tiltrer sentralstyret med fulle rettigheter. 
g) Tre– 3 – varamedlemmer. 
 
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 
 
Følgende hadde ordet til §5 Sentralstyret: Kurt Franzen, Thomas Fossli, Linda Jeanette Jar, 
Hillevi Tovik 
 
Kurt Franzen foreslår at «og nestleder» tilføyes på pkt § 5 f 
 
Enstemmig vedtatt med endring av antall varamedlemmer til 3 og at nesteleder fra Rett 
Fram fra nå av tiltrer sentralstyret. 
 
§ 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. 
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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 UNGDOMSNETTVERKET «RETT FRAM» 
«Rett Fram» er en åpen nettverksorganisering for medlemmer i Framfylkingen 13-26 år. 
Nettverket skal tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter og kurs på tvers av lag og fylker. Rett 
Fram gis en egen post i Framfylkingens årlige budsjett for å kunne gjennomføre aktiviteter 
og kurs. Rett Fram gjennomfører årlige valg blant alle nettverkets medlemmer innen 
utgangen av mars, der et eget styre på fem-sju medlemmer velges, og foran landsmøter 
velges samtidig tre landsmøtedelegater til landsmøtet. Valget kan skje elektronisk og/eller 
ved allmøte. «Rett Fram» sin leder møter med fulle rettigheter i sentralstyret. Rett Fram kan 
organisere undergrupper der dette er formålstjenlig. Nye medlemmer kontakter 
administrasjonen for å anvises plass i nettverket.  
Følgende hadde ordet til §7b Ungdomsnettverket «Rett Fram»: Hillevi Tovik, sentralstyret 
Hillevi Tovik foreslår å stryke siste setning: «Nye medlemmer kontakter administrasjonen for 
å anvises plass i nettverket.» 
Enstemmig vedtatt med stryking av siste setning. 
 
§ 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. 
Enstemmig vedtatt 
 
§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 
Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med alminnelig flertall. Ved 
tvistespørsmål i landsmøteperioden er sentralstyret det besluttende organ.  
Enstemmig vedtatt 
 
§ 10 LOKALLAG 
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 sentralleddet. 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 for øvrig de vedtak som fattes i 
organisasjonens vedtaksføre organer. 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 som skal bestå av minst tre - 3- representanter. Årsmøtet 
skal behandle:  
  Beretning  

Regnskap m/ revisormelding    
Aktivitetsplan   
Valg av styre og kontaktperson for Rett Fram 
Valg av representant/er til Landsmøtet 

Kopi av protokoller, årsregnskap og beretninger sendes Framfylkingen sentralt sammen med 
årsrapport. 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 
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snarlig årsmøte. Dersom et slikt årsmøte ikke gjennomføres innen to måneder, kan 
fylkeslederen eller generalsekretæren 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 lag 
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. 
Dersom hovedorganisasjonen ikke har mottatt rapport fra et lag på to år, anses laget som 
nedlagt. Dersom betydelige midler ikke kan gjøres rede for, eller er brukt uten vedtak, skal 
sentralstyret iverksette de nødvendige tiltak. 
Enstemmig vedtatt 
 
§ 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 Rett Fram 
Aktivitetsplan for eventuelle fellesaktiviteter for lagene 

Kopi av protokoller og beretninger sendes Framfylkingen sentralt. 
 
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.  
Enstemmig vedtatt 
 
§ 12 ÆRESMEDLEMSKAP 
Framlag har rett til å foreslå at enkeltmedlemmer som har gjort en stor innsats for 
Framfylkingen gjennom mange år skal tildeles æresmedlemskap. Sentralstyret fatter endelig 
vedtak. Sentralstyret kan også på eget initiativ innvilge enkeltmedlemmer æresmedlemskap. 
Enstemmig vedtatt 
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§ 13 HEDERSBEVISNING 
Sentralstyret kan på eget initiativ utdele Framfylkingens hedersbevisning. Framfylkingens 
hedersbevisning kan tildeles personer, organisasjoner, kommuner etc. som har gjort en stor 
innsats for Framfylkingen eller har utmerket seg på områder av viktighet for Framfylkingen. 
Enstemmig vedtatt 
 
§ 14 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. 
Enstemmig vedtatt 
 
§ 15 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.   
Enstemmig vedtatt 
 
Dirigenten tok vedtektene samlet opp til avstemming. Vedtektene ble vedtatt enstemmig. 
 
 

Dagsorden punkt 6 Organisasjonspolitisk handlingsplan 

Kurt Franzen, leder av komiteen for handlingsplan legger frem komiteens arbeid. På grunn av 
tekniske problemer bes landsmøte om å gi fullmakt til sentralstyret for endelig behandling av 
handlingsplan.Komiteen foreslår å endre navnet til «Framfylkingens handlingsplan» i stedet 
for «Framfylkingens organisasjonspolitiske handlingsplan». 
Landsmøtet vedtar enstemmig å gi sentralstyret fullmakt til å ferdigstille handlingsplanen 
2015-2017. Landsmøtet vedtar navneendringen enstemmig. 
 
 

Dagsordenens punkt 8: Valg  

Valgkomiteens leder, Tor Engevik, legger fram valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har 
bestått av Tor Engevik (Sentrum Framlag), Line Johannesen (Kurland Framlag) og Tormod 
Jarsve (Solør Framlag) 
Innstilling på nytt sentralstyre 
På valg:  
Nestleder   Camilla M. C. Ruud   Odal Framlag   4 år 
Styremedlem  Sigrid Minge    Indre Østfold Framlag  4 år 
Styremedlem  Sofie Solli Løseth   Kurland Framlag  4 år 
Styremedlem  Hillevi N. Tovik   Oslo Framlag   4 år 
Styremedlem  Frederik Engevik   Sydvesten Framlag  4 år 
Styremedlem  Rakel M. Solbu   Oslo Framlag   2 år 
Varamedlem  Blerina Dreshaj   Sentrum Framlag  2 år 
Varamedlem  Bjørn Jarle Røberg-Larsen  Elverum Framlag  2 år 
Varamedlem  Suhur Lorch-Falch   Magnor Framlag  2 år 
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I sentralstyret - ikke på valg  
Leder   Are Tomasgard   LO / Kurland Framlag  
Generalsekretær Kurt Frantzen    Indre Østfold Framlag 
Styremedlem  Emil Karlsen    Oteren Framlag   
Styremedlem  Jonas Stenberg Nilsen  Oteren Framlag  
Innstilling på ny kontrollkomitè 
Leder   Thor Ivar Kristiansen   Framfylkingens venner 2 år 
Medlem  Tove Siljeholm Christiansen  Oslo Framlag   2 år 
Medlem  Kjetil Dahlgren   Kurland Framlag  2 år 
Dirigenten åpnet for en generell debatt, det ønsket ikke landsmøtet. 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Dagsordenens punkt 9: Avslutning  
Are Tomasgard, styreleder i Framfylkingen, takker møtefunksjonærene for jobben som er 
gjort på landsmøtet og overrekker gave til dirigenter og sekretærer. Videre takker lederen 
dem som har gått ut av sentralstyret og kontrollkomiteen for arbeidet de har gjort for 
Framfylkingen. Disse får også overrakt gaver. 
 
Til slutt takker lederen administrasjonen og alle lokallagene for innsatsen i 
landsmøteperioden og ønsker alle lykke til videre inn i den nye perioden. 
Landsmøtet synger «Til ungdommen» og møtet avsluttes i borggården med Broderringen. 
 
Møtet slutt kl 1200 
 
 
_____________________     _________________________ 
Marrianne Leijenaar/s      Pål Sture Nilsen/s 
 
 
 
_____________________     _________________________ 
Martin Schei Nilsen/s      Åsmund Lorch-Falch/s 
 
 
 
_____________________     _________________________ 
Robert Tollefsen      Lidia Rød 


