
Standardvedtekter fribu lokallag / 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.  
 


