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Dette er en veiledning om hvordan FriBU anbefaler at barne- og 
ungdomsarbeidet i lokalmenigheten organiseres. Det som står i dette 
dokumentet er ment som et råd, og det er FriBUs klare oppfatning at den 
enkelte menighet selv må velge den organisering som passer dem best. Vi 
ønsker også å understreke at FriBU er en interesseorganisasjon som først 
og fremst skal bidra med kompetanse, inspirasjon, erfaringsutveksling og 
ulike ressurser til lokallagene. Dette fratar ikke menighetene tilsynsansvar 
og myndighet over sitt barne- og ungdomsarbeid. 

FriBU er Frikirkens barne- og ungdomsarbeid, men er organisert som en selvstendig 
organisasjon. I FriBUs vedtekter finner man derfor lite om den lokale menighet. Dette er 
ikke fordi vi ikke tror den har en viktig plass, men for å ivareta den enkelte menighets rett 
til å organisere sitt barne- og ungdomsarbeid på en måte som er mest tjenlig for 
menigheten. 

Her følger et forsøk på å hjelpe lokallag og menigheter til å finne tjenlige måter å 
organisere arbeidet med barn og unge på. 
 



AVKLARING 

• FriBU er en selvstendig organisasjon, men arbeider i samsvar med Den Evangeliske 
Lutherske Frikirkes (DELF) teologiske og etiske grunnlag.  

• Alt lokalt barne- og ungdomsarbeid i DELF blir automatisk med i FriBU når det 
registreres i FriBUs medlemsregister. Lag som er registrert har krav på økonomisk 
støtte og kan sende utsendinger til FriBUs Landsmøte som avholdes hvert 3. år. 

• FriBU må, for å få økonomisk støtte fra det offentlige, blant annet ha:  
o Egne vedtekter.  
o En demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har 

fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen. Også de under 15 år skal 
ha reelle muligheter til medbestemmelse i organisasjonen.  

o God rapportering av medlemmer med betalt årskontingent  
 

 

 

LOKALLAG  

 

• Som lokallag regnes en hver forening, lag, klubb og lignende, for barn, ungdom eller 
unge voksne i menigheten.  

• Alle lokallag skal ha et styre som er valgt av og blant lokallagets medlemmer  
(Unntak for lokallag med færre enn 3 medlemmer som har fylt 15 år. Her kan styret 
settes sammen av lederne i laget). Dere bestemmer selv antall styremedlemmer og 
hvordan valget gjennomføres (jf. deres egne vedtekter).  

• Alle lokallag skal ha sine egne vedtekter. Her kan man bruke standardvedtekter for 
lokallag fra FriBU eller lage sine egne. De to første paragrafene fra 
standardvedtektene skal alltid være med. (Se forslag under) Dersom man ikke har 
vedtatt andre vedtekter regnes standardvedtektene som lagets vedtekter.  

• Alle lokallag skal avholde årsmøte der årsmelding og revidert regnskap legges fram.  

• Lokallagene velger selv sine utsendinger til FriBUs landsmøte (se FriBUs vedtekter 
for antall utsendinger)  

• Lokallagene rapporterer medlemmer og bruk av midler til FriBU gjennom 
medlemsregisteret (Jf. gjeldende vedtekter for FriBU frifond). 

• Alle lokallag i menigheten rapporterer til eldsterådet og er underlagt tilsyn fra 
menigheten de tilhører.  



 

 

MEDLEMSKAP 
 

• Medlem i laget defineres som alle som ønsker å være medlem og er delaktig eller 
tilhørende lokallaget. Ledere og styre er dermed også medlemmer i lokallaget. 

• Tellende medlemmer er de som lokallaget rapporterer i medlemsregisteret og får 
støtte for. Dette er alle under fylte 26 år (per 31.12) som har betalt 
medlemskontingent til lokallaget (minst 50,-) 

 

OPPSTART AV NYE LAG  

• Når en menighet i DELF starter et nytt arbeid for barn eller ungdom, og det 
nystartede laget passerer 5 tellende medlemmer, har de rett på oppstartsstøtte fra 
FriBU. 
 

ANSETTELSER OG ENDRING AV ROLLER 
 

• Menigheten plikter å holde FriBU sentralt orientert om hvem som er ansatt i barne- 
og ungdomsarbeidet til en hver tid.  

• Ved bytte av personer som skal ha tilgang til medlemsregisteret, inkludert ny leder, 
skal dette meldes uten unødig opphold til FriBU sentralt. 

 

For spørsmål / ytterligere avklaringer: kontakt administrasjonsleder i FriBU  

 

 

 

 

Vedtekter følger på neste side. 



Standardvedtekter / Forslag til vedtekter 

§ 1. Basis 
Lokallaget bygger på Guds Ord og den evangelisk lutherske frikirkes bekjennelse. 
 

§ 2. Formål 
Vårt formål er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og 
utrustes til å leve som hans etterfølgere.  
 

§ 3. Medlemskap 
Som medlem regnes den som har betalt den fastsatte kontingenten. Kontingenten 
betales for ett kalenderår av gangen og rapporteres til FriBU nasjonalt. Lokallagets 
ledere skal regnes med som medlemmer i lokallaget. 
 

§ 4. Organisering - ledelse 
Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Mellom årsmøtene ledes laget av et styre. 
Dersom laget har fire eller flere medlemmer over 15 år, skal styret velges av 
medlemmene. Styremedlemmene må være bekjennende kristne og slutte seg til lagets 
basis, formål og vedtekter. Beslutninger om anskaffelser, økonomi, arrangementer og 
program fattes av styret. Styret har ansvar for å føre medlemslister, legge fram 
årsmelding og revidert regnskap til årsmøtet og iverksette vedtak. Styret skal arbeide for 
et godt forhold til menigheten og FriBU nasjonalt. 
 

§ 5. Årsmøte / styre 
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Alle foreningens 
medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og årsmøtet er beslutningsdyktig 
med de medlemmer som møter. 
Årsmøtet behandler følgende saker: Årsmelding, regnskap, innkomne saker/forslag og 
valg. Det velges fra 3-5 personer til styret blant lokallagets medlemmer. (Kravet er 1 
person i styret) De velges for en periode frem til neste ordinære årsmøte, som har en 
periode på maks to år. Styret konstituerer seg selv. Vedtak på årsmøtet fattes med 
alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer som krever 2/3 flertall blant de 
tilstedeværende medlemmer. 
 

§ 6. Vedtektsendringer 
Disse vedtekter kan kun endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Slike endringer må ikke 
være i strid med Vedtekter for FriBU §§ 1 og 2 
 

§ 7. Oppløsning 
Foreningens formue tilfaller menighetens barne- og ungdomsarbeid ved oppløsning. 
Eventuelle overskudd av FriBU frifondmidler skal tilbakebetales FriBU sentralt.  
 


