
 

VEDTEKTER FOR FRIBU  
Sist endret 15.11.14 

 
§ 1  BASIS 
 FriBU bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den Evangelisk Lutherske Frikirkes bekjennelse. 

FriBU er Den Evangelisk Lutherske Frikirkes barne- og ungdomsarbeid og vil arbeide i samsvar med denne kirkes 
teologiske grunnlag. 

 
 
§ 2  FORMÅL 
 Formålet til FriBU er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve 
 som hans etterfølgere. 

 
 
§ 3  ORGANISERING 
 A. Lokallag 

Alle barne- og ungdomslag i DELF sine menigheter regnes automatisk som medlemmer når de registrerer seg i FriBU 
sitt sentrale medlemsregister og oppfyller gjeldende kriterier for lag i FriBU.  

 
Lokallagets vedtekter må være forenlig med FriBU sine vedtekter. Lokallaget krever kontingent fra sine medlemmer 
etter gjeldende retningslinjer. Kontingenten tilfaller lokallaget.  
Også medlemmer under 15 år skal tas med på råd og gis reelle muligheter til medbestemmelse i organisasjonen.  
 
Barne- og ungdomslag som står fritt eller tilhører menigheter utenom DELF kan søke medlemskap i FriBU,  
jfr. § 1 og 2. Søknaden sendes FriBU landsstyret. Vedlagt søknaden skal sendes et eksemplar av lokallagets vedtekter. 

 
  

 B. Regioner 

FriBU er delt inn i regioner tilsvarende Frikirkens tilsynsområder. Lokallagene innenfor hver region står fritt til 
hvordan de vil organisere regionsarbeidet.  

 
 

 C. Frikirkens Speiderkorps 

FSK er organisert som et eget speiderkorps tilknyttet NSF gjennom egen avtale. Korpsstyret, som velges av 
korpstinget, leder virksomheten innen FSK. Korpsstyret rapporterer til FriBU Landsstyret og arbeider innenfor de 
samme retningslinjer som FriBU sine øvrige lag. 

 
 

 

D. Nasjonalt 

 Det daglige arbeidet til FriBU utføres av nasjonal stab som ledes av daglig leder. 

 
 
§ 4  LANDSMØTET 
 A. Ordinært landsmøte avholdes hvert 3.år 

 
 

 B. Innkalling 

- Landsstyret forbereder og sender ut innkalling til landsmøtet med forslag til dagsorden senest tre måneder før 
landsmøtet. 

- Forslag til saker må være innkommet senest to måneder før landsmøtet. Dette gjelder også nominasjon av 
kandidater til landsstyret. 

- Sakspapirer med treårsmelding, regnskapssammendrag, revisjonsberetning, forslag til handlingsplan og 
valgkomiteens innstilling til valg av landsstyre, sendes alle utsendinger senest en måned før landsmøtet. 
 

 
 
 



 

 C. Landsmøtets sammensetning: 

 Følgende møter med tale, forslags og stemmerett: 
- En valgt utsending fra lokallag med mellom 5 og 50 registrerte medlemmer og to valgte utsendinger fra lokallag 

med over 50 registrerte medlemmer. Lokallag som sender mer enn én representant skal sende minst én 
representant under 26 år. Det er medlemstallene i FriBU sitt medlemsregister pr 31.12.året før Landsmøtet som 
legges til grunn. Alle medlemmer fra 15 år og oppover kan velges som utsendinger. 

- Regioner som har regionsstyre kan sende inntil 2 representanter fra styret. 
 
Følgende møter med tale og forslagsrett: 
- Medlemmene av landsstyret. 
- FSK korpsstyret kan sende inntil 2 representanter fra styret. 
- Daglig leder og nasjonal stab. 
- Ansatte barne- og ungdomsarbeidere i Frikirkens menigheter og regioner. 
 
Følgende møter med talerett: 
- Inntil to representanter fra Frikirkens synodestyre. 
- Andre personer invitert av landsstyret. 

 
 

D. Landsmøtets oppgaver: 

- Kommentere og godkjenne landsstyrets treårsmelding, regnskapssammendrag og revisjonsberetning. 
- Drøfte og vedta handlingsplan, inkludert økonomiske prioriteringer, for den kommende treårsperiode. 
- Velge landsstyrets leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer for tre år. 
- Velge valgkomité for neste landsmøte, bestående av en representant fra hver region. 
- Velge revisor. 
- Behandle andre saker fremmet for landsmøtet. 

 
 

E. Valgkomiteens arbeid 

- Ved innstilling til valg av landsstyre skal valgkomiteen ivareta bredden i geografi, kjønn, alder og type arbeid.  
- Ved innstilling til valg av valgkomite foreslås minst en kandidat fra hver region. Dersom noen skulle trekke seg 

fra valgkomiteen, vil valgkomiteen i samarbeid med styret velge ny representant. 

 
 

F. Ekstraordinært landsmøte 

- Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret finner det nødvendig eller når 1/3 av lokallagene krever det. 

 

 
§ 5  LANDSSTYRET 

A. Landsstyrets sammensetning 

Følgende representanter har tale- og stemmerett ved landsstyrets møter: 
- Leder 
- Nestleder 
- 5 styremedlemmer  
- 3 varamedlemmer som innkalles i prioritert rekkefølge ved behov.  
  
Landsstyret kan fatte vedtak når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør 
lederens dobbeltstemme. 
Følgende personer har talerett på landsstyrets møter: 
- Daglig leder 
- Administrasjonsleder 
- En valgt stabsrepresentant 
- En valgt observatør fra korpsstyret til FSK 

 



 

 B. Landsstyrets oppgaver 

- Ser til at FriBU blir drevet etter det formål og på den basis vedtektene fastsetter, og at prioriteringer i vedtatte 
handlingsplan følges. 

- Ansetter daglig leder. 
- Utarbeider budsjett og godkjenner regnskap. 
- Trekker opp langtidsplaner for arbeidet i samarbeid med nasjonal stab. 

- Godkjenner ansettelser etter innstilling fra daglig leder. 
 

C. Arbeidsutvalg 

Landsstyrets leder, nestleder og daglig leder utgjør Landsstyrets arbeidsutvalg og har fullmakt til å ta avgjørelser på 
vegne av Landsstyret i tråd med vedtak fattet av Landsstyret.  
Administrasjonsleder kan møte som sekretær for AU. 
Referat fra AU sendes Landsstyret for godkjenning. 

 

 
§ 6  OPPLØSNING 

Dersom FriBU blir oppløst eller nedlagt tilfaller dets eiendeler Den Evangelisk Lutherske Frikirke. 

 

 
§ 7 VEDTEKTSENDRINGER 

Endringer i vedtektene kan bare skje med to tredjedels flertall på landsmøtet. Endringer i § 1 og § 2 må vedtas av to 
på hverandre følgende landsmøter for å kunne tre i kraft. 

 
 


