
Paragraf Opprinnelig tekst Forslag Begrunnelse 
1 §1 Navn 

Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid 
– Landsforeningen for fritidsklubber og 
ungdomshus. «Ungdom og Fritid» kan 
benyttes skriftlig og muntlig når det er 
naturlig og kan forkortes med UoF. 
 
Engelsk navn: 
Youth Work Norway 

§1 Navn 
Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid – 
Landsforeningen for fritidsklubber og 
ungdomshus. «Ungdom og Fritid» kan 
benyttes skriftlig og muntlig når det er 
naturlig og kan forkortes med UoF. 
 
Engelsk navn: 
Youth Work Norway 
 

Sentralstyret mener det er på tide å rendyrke ordet 
«fritidsklubb» og heller bruke ett ord for å være 
tydelige i dialogen med for eksempel politikere, 
samarbeidspartnere og andre.  

2 § 2 Formål 
Ungdom og Fritid skal fremme interessene 
til brukere, ansatte og frivillige i 
kommunale og 
kommunalt støttede fritidsklubber, 
ungdomshus og lignende åpne 
møteplasser for ungdom i Norge. 

§ 2 Formål 
Ungdom og Fritid skal fremme interessene til 
brukere deltakere, ansatte og frivillige i 
kommunale og kommunalt støttede 
fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne 
møteplasser for ungdom i Norge. 

Sentralstyret mener det er på tide å rendyrke ordet 
«fritidsklubb» og heller bruke ett ord for å være 
tydelige i dialogen med for eksempel politikere, 
samarbeidspartnere og andre. 
 
I tillegg er vi usikre på ordet «brukere» og synes 
«deltakere» er et bedre ord. 
 

4.2 Et tiltak kan søke medlemskap etter 
demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, 
ansatte og frivillige velger å søke om 
medlemskap. 

Et tiltak kan søke medlemskap etter 
demokratisk vedtak hvor tiltakets brukere, 
ansatte og/eller frivillige velger å søke om 
medlemskap. 

Det er som regel kommunen eller ledelsen på 
klubben som bestemmer om det skal søkes 
medlemskap. Vi foreslår derfor å endre loven for å 
stemme med hvordan det faktisk gjøres. 
 

4.3 Tiltakets brukere, ansatte og frivillige vil 
være kollektive medlemmer i Ungdom og 
Fritid, og medlemstiltaket vil utgjøre 
Ungdom og Fritids lokallag. Tiltakets 
demokratisk valgte organ er lokallagsstyre 
i Ungdom og Fritid. 

Tiltakets brukere deltakere, ansatte og 
frivillige vil være kollektive er medlemmer i 
Ungdom og Fritid, og medlemstiltaket vil 
utgjøre Ungdom og Fritids lokallag. Tiltakets 
demokratisk valgte organ er lokallagsstyre i 
Ungdom og Fritid. 
 

Klubben/kommunen klubben befinner seg i betaler 
kontingent for å være medlem i Ungdom og Fritid. 
Derfor syns vi det er utydelig hva som menes med at 
brukere, ansatte og frivillige er kollektive medlemmer, 
og ønsker å forenkle språket. 
 



4.6 De tiltakene som søker om medlemskap i 
Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende 
krav: […] 

• Tiltaket må være åpent for alle, 
ikke bare spesielle grupper. 

 

De tiltakene som søker om medlemskap i 
Ungdom og Fritid må tilfredsstille følgende 
krav: […] 

• Tiltaket må være åpent for alle, ikke 
bare spesielle grupper. 

• Det kan gjøres unntak for 
tiltak som retter seg mot barn 
og unge med nedsatt 
funksjonsevne. 

 

I dag har vi medlemsklubber som for eksempel bare 
retter seg mot barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne. Dersom vi skulle fulgt disse 
vedtektene strengt, ville disse klubbene blitt 
ekskludert fra å være medlem hos oss.  
 
Vi ønsker å legge til underpunkt om unntak for 
enkelte tiltak. 

8.5 Kun kandidater som er nominert av 
fylkesleddene eller av valgkomiteen er 
valgbare som sentrale tillitsvalgte.  
 
Kandidater må nomineres til valgkomiteen 
minst to måneder før Landsmøtet. 
 

Kun kandidater som er nominert av 
fylkesleddene eller av valgkomiteen er 
valgbare som sentrale tillitsvalgte. 
Ungdom og Fritids medlemmer, fylkesledd, 
valgkomiteer og tillitsvalgte kan nominere 
kandidater til sentrale verv. Kandidatene skal 
være forespurt og ha sagt seg villige. 
 
Kandidater må nomineres til valgkomiteen 
minst to måneder før Landsmøtet for å bli 
vurdert av valgkomiteen. 
 
Personer med forslagsrett kan foreslå 
alternative kandidater (benkeforslag). Møtets 
forretningsorden setter rammene for slike 
forslag. 
 

Denne oppleves som udemokratisk dersom det bare 
er fylkesleddene som skal kunne nominere til 
sentrale verv. Sentralstyret representerer hele 
organisasjonen, derfor burde det være åpent for hele 
organisasjonen å nominere til sentrale verv.  
 
I tillegg står det ingenting om benkeforslag i dagens 
lover. Det foreslås å legge til dette, men at rammene 
settes i forretningsorden. Sentralstyret foreslår at 
man i forretningsorden ber om at benkeforslag gis til 
ordstyrer kvelden før valg.  
 

Nytt punkt 
mellom 
§8.5 og 
§8.6, de 
neste 
paragrafene 

 8.6 Sentralstyret innstiller kandidater til den 
sentrale valgkomité til Landsmøtet. 

Valgkomiteen bør ikke innstille seg selv og det står 
ingenting om dette i lovene i dag. Vi har sett på hva 
som er vanlig i andre organisasjoner, og det er ikke 
vanlig at valgkomiteen innstiller seg selv. Ofte velges 
valgkomiteen av landsmøtet, eller i noen tilfeller av 
sentralstyret eller lignende. Vi foreslår at det er 



flyttes 
deretter 

Landsmøtet som velger valgkomiteen, men at 
sentralstyret innstiller kandidatene. 
 
 

10 10 Avstemminger på Landsmøtet og 
fylkesårsmøter 
 
(…) 
 
10.3. Landsmøtet og fylkesårsmøtene kan 
åpne for skriftlige avstemminger. 
 
(…) 
 
 

10 Avstemminger på Landsmøtet og 
landsstyremøter fylkesårsmøter 
 
(…) 
 
10.3. Landsmøtet og landsstyremøtene 
fylkesårsmøtene kan åpne for skriftlige 
avstemminger. 
 
(…) 
 

Sentralstyret foreslår å ta ut fylkesårsmøtene og sette 
inn landsstyremøter. 
 
Fylkesårsmøtene er allerede ivaretatt i §21.13: 
Avstemminger på fylkesårsmøte skjer i henhold til 
§10. 

14.4 Kontrollkomiteen skal:  
• Føre tilsyn med regnskapsførselen og 
forvaltningen av Ungdom og Fritids 
midler. • Føre kontroll med at 
sentralstyret arbeider i henhold til lovene 
og vedtak fattet av Landsmøtet.  
• Etter hvert møte avgi rapport til 
sentralstyret.  
• Rapportere organisasjonens drift for de 
to siste årene til Landsmøtet.  
• Innstille til Landsmøtet om godkjenning 
av Ungdom og Fritids regnskaper for de to 
siste årene.  
• Utarbeide arbeidsplan for 
kontrollkomiteens virksomhet 

Kontrollkomiteen skal:  
• Føre tilsyn med regnskapsførselen og 
forvaltningen av Ungdom og Fritids midler.  
• Føre kontroll med at sentralstyret arbeider i 
henhold til lovene og vedtak fattet av 
Landsmøtet.  
• Etter hvert møte avgi rapport til 
sentralstyret.  
• Rapportere organisasjonens drift for de to 
siste årene til Landsmøtet.  
• Innstille til Landsmøtet om godkjenning av 
Ungdom og Fritids regnskaper for de to siste 
årene.  
• Innstille til landsstyremøtet om vedtak av 
Ungdom og Fritids regnskap for foregående 
år. 
• Utarbeide arbeidsplan for kontrollkomiteens 
virksomhet 

Lovene regulerer ikke hvem som skal innstille 
årsregnskap til landsstyremøtet. Det er 
kontrollkomitéen som ifølge vedtektene innstiller til 
Landsmøtet, så det foreslås at det legges til at de 
også innstiller til landsstyremøtet. 



 

Tillegg 
§14 

 14.6 Kontrollkomiteen har tale- og 
forslagsrett på sentralstyrets møter. 
 

Dette praktiseres i dag, men er ikke nevnt i lovene. 
Sentralstyret foreslår derfor at det legges til. 

15.8 Ved behov kan det foretas midlertidig 
suppleringsvalg av tillitsvalgte i fylket fram 
til neste fylkesårsmøte. Valgkomité i fylket 
lager en innstilling, og valget foretas av 
fylkesstyret med avstemning i henhold til 
§10. 
 

Ved behov kan det foretas midlertidig 
suppleringsvalg av tillitsvalgte i fylket fram til 
neste fylkesårsmøte ut perioden. Valgkomité i 
fylket lager en innstilling, og valget foretas av 
fylkesstyret med avstemning i henhold til §10. 
 

Sentralstyret foreslår å fjerne ordet «midlertidig», og 
endre «fram til neste fylkesårsmøte» til «ut 
perioden». Det kan kreve mye arbeid å finne 
kandidater til suppleringsvalg, og da kan det virke 
unødvendig å skulle gjøre samme prosessen igjen 
bare et par måneder senere på fylkesårsmøtet. 

19.2 Endringsforslag må sendes Ungdom og 
Fritids sekretariat senest to måneder før 
Landsmøtet og sendes fylkesleddene 
senest to uker før møtet. 
 

Endringsforslag må sendes Ungdom og Fritids 
sekretariat senest to en måneder før 
Landsmøtet og sendes fylkesleddene senest to 
uker før møtet. 
 
 

Sentralstyret foreslår å endre fra to måneder til en 
måned, samt etablere en praksis hvor vi ikke 
avholder Landsmøte for tidlig i april. Dette er fordi 
det fører til tidsklemme for fylkene: Dersom 
fylkesårsmøtet først er gjennomført 28. februar, 
risikerer de følgende situasjon: 1. februar er frist for 
endringsforslag til lover, 28. februar er 
fylkesårsmøtet (hvor det kan komme ytterligere 
innspill), 1. april er Landsmøte. 
 
NB: Se i sammenheng med endringsforslag i §21.5. 
 

21.2 Et fylkesledd består av alle medlemstiltak 
innenfor fylkets geografiske område. 
Ungdom og Fritids fylkesledd følger den 
nasjonale fylkesinndelingen. 
 

Et fylkesledd består av alle medlemstiltak 
innenfor fylkets geografiske område. Ungdom 
og Fritids fylkesledd følger den nasjonale 
fylkesinndelingen.  
 
Ved behov kan fylkesstyrene søke 
sentralstyret om unntak fra dette. 

I lys av at flere av fylkene som ble slått sammen i 
2020 har søkt om skilsmisse, er dette punktet noe 
sentralstyret har sett nærmere på. Skal vi fortsette å 
følge den nasjonale fylkesinndelingen, også etter 
oppløsingen av fylker som ble slått sammen, eller skal 
vi fortsette med dagens fylkesinndeling?  
 
Hvis vi velger å følge nasjonal fylkesinndeling vil det 
bli flere fylkesledd å følge opp, noen fylker vil være 
små og har få klubber, noe som vil gjøre arbeidet 



med å sørge for bærekraft i fylkesleddene mer 
utfordrende.  
 
Sentralstyret ønsker å skape rom for å tilpasse seg 
det som vil være best for fylkesleddene, og ønsker å 
legge til at man kan søke unntak fra den nasjonale 
fylkesinndelingen. På den måten kan de fylkesstyrene 
som ønsker å beholde dagens løsning søke om 
unntak. 
 

21.5 Fylkesårsmøtet avholdes innen utgangen 
av februar hvert år. Fylkesårsmøtet 
innkalles med én måneds varsel. 

Fylkesårsmøtet avholdes innen utgangen av 
februar mars hvert år. Fylkesårsmøtet 
innkalles med én måneds varsel. 
 
Dissens av et mindretall i styret: 
Fylkesårsmøtet avholdes innen utgangen av 
februar 15. mars hvert år. Fylkesårsmøtet 
innkalles med én måneds varsel. 
 

To måneder kan være kort tid for å få gjennomført 
alle fylkesårsmøtene. Med en ekstra måned får 
fylkesleddene bedre tid til å forberede seg, noe som 
vil kunne heve kvaliteten på møtene.  
 
Samtidig vil en endring av loven føre til at vi må ha 
Landsmøte tidligst mai for å få fristene til å gå opp.  
 
Her er det to forslag fra sentralstyret; et hovedforslag 
øverst, og et annet forslag av noen få medlemmer i 
styret. 
 
NB: Se i sammenheng med endringsforslag i §19.2 
 

21.8 Til fylkesårsmøtet kan hvert tiltak stille 
med to delegater (to stemmer), hvorav en 
ungdomsdelegat og en voksendelegat. 

Til fylkesårsmøtet kan hvert tiltak stille med to 
delegater (to stemmer), hvorav en 
ungdomsdelegat og en voksendelegat. I 
tillegg kan det inviteres observatører og 
gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte 
fylkesårsmøtet i henhold til forretningsorden. 
 

Vi foreslår at observatører legges til i 
lovformuleringen over. På den måten blir det enda 
tydeligere at klubbene kan invitere med seg 
observatører, som vil gi disse kjennskap til 
fylkesstyrene, uten å måtte forplikte seg i første 
omgang.  



21.9 Fylkesårsmøtet skal behandle: 
• Fylkesstyrets beretning 
• Regnskap fra foregående år 
• Budsjett 
• Valg av fylkesstyre og valgkomité 
• Saker fylkesstyret fremmer 
• Innkomne saker 

Fylkesårsmøtet skal behandle: 
• Fylkesstyrets beretning 
• Regnskap fra foregående år 
• Budsjett 
• Valg av fylkesstyre og valgkomité 
• Valg av delegater til Landsmøte (annethvert 
år) 
• Saker fylkesstyret fremmer 
• Innkomne saker 

Her bør det legges til at fylkesårsmøter velger 
delegater til Landsmøtet annethvert år, slik at det 
ikke blir glemt. 
 
Det står presisert i §8.2, men bør tas med her for å 
huske det i sakslistene: «Fylkesårsmøtet foretar valg 
av delegater til Landsmøtet ut fra fylkesstyrets 
innstilling, der hvert fylkesledd kan stille med fire 
delegater. (…)» 
 

21.10 Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt 
av fylkesårsmøtet, som skal ha en 
sammensetning av: 
• Leder 
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 
styremedlemmer (ungdom) 
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 
styremedlemmer (voksen) 
 
I fylker der minimumskravet til 
styresammensetning ikke oppnås kan det 
åpnes for at å ha færre medlemmer har 
funksjonen som interimstyre (midlertidig 
styre). Fylkesårsmøtet stemmer frem sitt 
interimstyre. 
 

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av 
fylkesårsmøtet, som skal ha en 
sammensetning av: 
• Leder 
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 
styremedlemmer (ungdom) 
• Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 
styremedlemmer (voksen) 
• Varamedlemmer (ungdom, voksen) 
 
I fylker der minimumskravet til 
styresammensetning ikke oppnås kan det 
åpnes for at å ha færre medlemmer har 
funksjonen som interimstyre (midlertidig 
styre). Fylkesårsmøtet stemmer frem sitt 
interimstyre. Det må være minimum tre 
styremedlemmer for å være vedtaksdyktig. 
 

Etter innkommet forslag, ønsker sentralstyret å 
fremme forslag om å åpne opp for varamedlemmer i 
fylkesstyrene. Årsaken er at styret blir veldig sårbart 
hvis styremedlemmer slutter, flytter eller av ulike 
grunner ikke lenger vil være med i fylkesstyret i løpet 
av perioden. Da kan valgte varamedlemmer være 
løsningen. Se også forslag i §21.12 under. 
 
Videre ønsker sentralstyret å forenkle teksten rundt 
det å ha midlertidig styre. I tillegg foreslår de at man 
må være minst tre styremedlemmer for å være 
vedtaksdyktige. 

21.12 Ved stemmelikhet i fylkesstyret har leder 
dobbeltstemme. Fylkesstyret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av 
medlemmene er til stede.  
 

Ved stemmelikhet i fylkesstyret har leder 
dobbeltstemme. Fylkesstyret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten av 
medlemmene er til stede. 
 

Se begrunnelsen over på §21.10. 



Styremedlemmer som ikke har anledning til å 

møte på styremøter, kan erstattes av 

varamedlemmer for å oppnå 

vedtaksdyktighet. Dersom det ikke er mulig å 

oppnå vedtaksdyktighet ved bruk av varaer, 

kan styremedlemmer som ikke har anledning 

til å møte, sikre vedtak ved skriftlig 

avstemming på email eller lignende. 

 

21.16 Fylkesmidler kan søkes om etter at referat 
fra fylkesårsmøtet og regnskap er sendt 
Ungdom og Fritids sekretariat. 
 

Fylkesmidler kan søkes om etter at referat fra 
forrige fylkesårsmøte og regnskap fra 
foregående år er sendt Ungdom og Fritids 
sekretariat. Fylkesmidler gjelder for 
inneværende regnskapsår. 

Det er en utfordring at fylkesleddene ikke kan søke 
fylkesmidler før de har gjennomført fylkesårsmøter. 
Det betyr for eksempel at dersom de ikke søker 
midler i 2022 for å gjennomføre fylkesårsmøte i 2023 
får de ikke søkt i 2023 for de må først ha gjennomført 
fylkesårsmøte.  
 
Samtidig er målet med paragrafen å sørge for at alle 
fylkeslagene gjennomfører fylkesårsmøte før de kan 
søke midler. 
 

22.2 Landsstyret innkalles med fire ukers varsel. Landsstyret innkalles med fire seks ukers 
varsel. 
 

Sentralstyret ønsker å gi bedre tid fra innkalling til 
landsstyremøtene. 

22.6 Landsstyret består av: 
• Sentralstyret (uten varaer) med stemme-
, tale- og forslagsrett (sentralstyret har 
ikke stemmerett på egen beretning og 
regnskap). 
• En voksen- og en ungdomsrepresentant 
fra hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og 
nestleder. 

Landsstyret består av: 
• Sentralstyret (uten varaer) med stemme-, 
tale- og forslagsrett (sentralstyret har ikke 
stemmerett på egen beretning og regnskap). 
• En voksen- og en ungdomsrepresentant fra 
hvert fylkesstyre, fortrinnsvis leder og 
nestleder. 
• En representant fra den sentrale 
kontrollkomiteen, med tale- og forslagsrett. 

Sentralstyret mener det bør formaliseres at valg- og 
kontrollkomiteen skal være representert på 
landsstyremøter. Av økonomiske årsaker foreslås det 
å legge til at én fra hver komite kan delta. 



• I tillegg møter generalsekretær og en 
ansattrepresentant med tale- og 
forslagsrett. 
• I tillegg kan det inviteres observatører og 
gjester, der rettigheter vedtas av det 
enkelte landsstyret i henhold til 
forretningsorden. 
 

• En representant fra den sentrale 
valgkomiteen, med tale- og forslagsrett. 
• I tillegg møter generalsekretær og en 
ansattrepresentant med tale- og forslagsrett. 
• I tillegg kan det inviteres observatører og 
gjester, der rettigheter vedtas av det enkelte 
landsstyret i henhold til forretningsorden. 
 

22.9 Landsstyret skal behandle:  
• Saker sentralstyret fremmer eller saker 
25 % av fylkesleddene krever behandlet.  
• Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved 
behov.  
 
Samt følgende saker i årene mellom 
Landsmøtene:  
• Revidert regnskap fra foregående år  
• Nye uttalelser  
• Sentralstyrets beretning fra foregående 
år  
Beretninger fra komiteer og utvalg 

Landsstyret skal behandle:  
• Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % 
av fylkesleddene krever behandlet.  
• Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved 
behov.  
 
Samt følgende saker i årene mellom 
Landsmøtene:  
• Revidert regnskap fra foregående år  
• Nye uttalelser  
• Sentralstyrets beretning fra foregående år  
• Kontrollkomiteens beretning 
• Beretninger fra komiteer og utvalg 
 

 

Tillegg  23 Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak 
 
23.1 Landsstyret vedtar etiske retningslinjer 
for organisasjonen. Etiske retningslinjer skal 
opp til årlig behandling i landsstyret. 
 
23.2 Dersom medlemmer eller tillitsvalgte 
bryter de etiske retningslinjene, kan det 
medføre ulike sanksjoner etter vurdering av 
bl.a. alvorlighetsgrad. Mindre brudd kan 
sanksjoneres med muntlig eller skriftlig 

I dag er det UoFs etiske retningslinjer som sier hva 
som kan skje ved brudd på retningslinjene. Det er 
sentralstyret som hittil har vedtatt de etiske 
retningslinjene, men vi foreslår nå å flytte ansvaret til 
landsstyret.  
 
Vi foreslår at lovene bør si noe om: 

• Hvem som vedtar de etiske retningslinjene 

• At man kan få sanksjoner ved brudd på 
retningslinjene 

• Hvem som vedtar sanksjonene 



advarsel, utestengelse fra arrangementer eller 
oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige 
brudd kan sanksjoneres med suspensjon eller 
eksklusjon. 
 
23.3 Generalsekretær, styreleder og 
kontrollkomiteens leder har sammen 
myndighet til å fatte vedtak om 
disiplinærvedtak. Vedtak kan ankes til 
sentralstyret. 

 
De etiske retningslinjene kan utdype hva dette 
innebærer etc. 
 
I dagens etiske retningslinjer står det at det er 
«Generalsekretær, styreleder eller kontrollkomiteens 
leder» som har myndighet til å fatte vedtak. Dette gir 
mye makt til én person, så det foreslås at det legges 
inn i lovene at det er en gruppe med flere personer 
som kan gjøre slike vedtak. 
 

 


