
FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER – LANDSMØTET 2022 
 
På Landsmøtet i 2021 ble det vedtatt at direktemedlemmer har observatørstatus på Landsmøte, og i forbindelse med dette har direktemedlemmer ikke fulle 
demokratiske rettigheter i organisasjonen. Dette strider mot regelverket i Fordelingsutvalget (Bufdir), som Frilynt Norge mottar tilskudd fra. Styret ber 
landsmøtet om at vi fjerner direktemedlemskap, og endrer vedtektene slik at disse igjen tilfredsstiller kravet hos Fordelingsutvalget, og at vi har en fullverdig 
demokratisk organisasjon. Alle direktemedlemmer får tilbud om å melde seg inn i en av Frilynts medlemsorganisasjoner. Alternativet til å fjerne 
direktemedlemskap er å gi direktemedlemmene fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.  
 
Endinger i vedtektenes paragrafer: 
§1: Ingen endringer 
§2: Ingen endringer 
§3D: Fjerner «, og direktemedlemmer,» 
§3F: Punkt F fjernes 
§4D: Punkt D fjernes 
§5 fjerde ledd: direktemedlemmer fjernes fra setningen «Med observatør menes her utsending fra medlemslag, regionledd og direktemedlemmer med 
talerett.» Ny setning blir «Med observatør menes her utsending fra medlemslag og regionledd med talerett.» 
§6: Ingen endringer 
§7 syvende ledd: Legges til at varamedlemmer velges for 1 år, og at øvrige styremedlemmer velges for to år (Endring utenom å fjerne direktemedlemmer).  
§8: Ingen endringer 
§9: Ingen endringer 
§10: Ingen endringer 
§11: Lagt til 2022 som årstall for gjennomførte endringer i vedtektene. 
 
 
 
 
 
 

GJELDENDE VEDTEKTER  
Sist endret i 2021 

FORSLAG TIL ENDRINGER 
Til landsmøtet 2022 fra styret i Frilynt Norge 
 

VEDTEKTER MED FORSLAG TIL ENDRINGER 

§ 1 DEFINISJON 
 
Frilynt Norge er en sammenslutning av frilynte 
lag og foreninger som er partipolitisk, religiøst og 
språklig nøytrale. 
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§ 2 FORMÅL 
 
Frilynt Norge skal være et innovativt, faglig, 
interessepolitisk, servicerettet og 
nettverksbyggende kraftsentrum og 
ressurssenter til beste for frivillig amatørteater, 
scenekunst og kulturliv lokalt i Norge og 
internasjonalt; både for barn, ungdom og voksne. 
Relasjonsbygging, mestring, læring og folkehelse 
med fokus på hele mennesket i møtet med 
kulturuttrykk er sentralt.  
 
Frilynt Norge tar avstand fra alle former for 
diskriminering på bakgrunn av etnisitet, kjønn, 
funksjonsnedsettelser, seksuell orientering, 
politisk overbevisning, sosial bakgrunn eller tro.  
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§ 3 MEDLEMSKAP 
 

A. Som medlem opptas ethvert frilynt og 
demokratisk lag og forening som 
godkjenner organisasjonens vedtekter. De 
som ønsker å bli medlem må innsende 
skriftlig søknad, vedlagt vedtekter og 
oppgaver over medlemstall. Søknader fra 
lag som klart fyller kriteriene kan 
behandles av sekretariatet. Der hvor det 
er tvil må søknaden avgjøres av 
organisasjonens styre. Avgjørelsen kan 
innankes for landsmøtet. 

 
B. Medlemskap forplikter medlemslagene til 

hvert år å rapportere aktivitet og 
medlemslister for foregående år innenfor 
gjeldende regler. 
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C. Medlemslag som ikke oppfyller de 
forpliktelser som fremkommer i § 3B, 
mister retten til å benytte seg av de tilbud 
og rettigheter medlemskapet gir. Styret 
kan fremme krav om tilbakebetaling av 
utbetalte midler i grunnlagsåret. Dette 
skjer etter at styret har behandlet saken. 

 
D. Medlemslag, og direktemedlemmer, som 

klart bryter mot §§ 1, 2 og/eller 3 i 
vedtektene kan ekskluderes. Dette skjer 
med 2/3 flertall på organisasjonens 
landsmøte. 

 
E. I regioner hvor det er regionledd er 

lokallaget automatisk medlem av dette, 
og kan benytte seg av de tilbud og 
rettigheter det innebærer, forutsatt at 
alle kriterier for medlemskap i Frilynt 
sentralt er oppfylt. 
 

F. Dersom man ikke er tilknyttet et lokallag, 
kan man bli direktemedlem i Frilynt 
Norge. 
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§ 4 MEDLEMSKONTINGENT 
 

A. Medlemskontingenten fastsettes av 
landsmøtet. Endring av 
medlemskontingenten trer i kraft 
påfølgende år. Nye medlemslag skal 
betale kontingent fra og med det året de 
opptas som medlemmer. Ved innmelding 
etter 1. september betales halv 
kontingent.  

 

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT 
 

A. Medlemskontingenten fastsettes av 
landsmøtet. Endring av 
medlemskontingenten trer i kraft 
påfølgende år. Nye medlemslag skal 
betale kontingent fra og med det året de 
opptas som medlemmer. Ved innmelding 
etter 1. september betales halv 
kontingent.  

 

§ 4 MEDLEMSKONTINGENT 
 

A. Medlemskontingenten fastsettes av 
landsmøtet. Endring av 
medlemskontingenten trer i kraft 
påfølgende år. Nye medlemslag skal 
betale kontingent fra og med det året de 
opptas som medlemmer. Ved innmelding 
etter 1. september betales halv 
kontingent.  

 



B. Medlemslag som ikke har innbetalt 
kontingent i henhold til § 4 A, mister 
retten til å benytte seg av de tilbud og 
rettigheter medlemskapet gir. Dette trer i 
kraft umiddelbart dersom 
medlemskontingenten ikke er betalt 
innen 1. april. 

 
C. For skolerevyer gjelder 

medlemskontingenten fra oktober til 
oktober. 
 

D. Kontingent for direktemedlemmer 
fastsettes av landsmøtet og trer i kraft 
påfølgende år. Kontingenten kan aldri bli 
satt lavere enn det som til enhver tid er 
bestemmelser fra statlige departement 
eller statlige direktorat. 
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§ 5 REPRESENTASJON PÅ LANDSMØTET 
 
Til organisasjonens landsmøte kan hvert 
medlemslag, uansett om de er medlem av et 
regionledd eller ikke, sende 1 representant med 
fulle rettigheter. Medlemslag og regionledd kan 
sende 2 observatører. Hver representant forvalter 
1 stemme etter skriftlig fullmakt fra sitt lags styre. 
Det kreves ikke fullmakt dersom representanten 
er styreleder i sitt lokallag. Representanten må 
være registrert medlem i sitt lokallag. En 
representant kan ikke forvalte mer enn én 
stemme. Stemmer kan ikke overdras til andre 
etter at landsmøtet er satt. 
 
Medlemslag som ikke har oppfylt de forpliktelser 
som er gitt i §§ 3 og 4, mister sin 
representasjonsrett til landsmøtet. 
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Representasjonsretten gis tilbake ved første 
landsmøte etter at forpliktelsene igjen er oppfylt. 
 
Definisjon på status og flertall 
Med representant menes her utsending fra 
medlemslag med tale- forslags- og stemmerett. 
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landsmøter, men ikke i spørsmål som gjelder 
regnskap og årsmelding.  
 
Kontrollkomiteen i Frilynt Norge har 
observatørstatus, men kan i tillegg stille som 
valgt representant fra lokallag. 
 
Fast ansatte i Frilynt Norges sekretariat har kun 
talerett. 
 
Alminnelig flertall – mer enn 50% av de 
stemmeberettigede på landsmøtet 
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3/4 Flertall – mer enn 75% av de 
stemmeberettigede på landsmøtet 
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§ 6 LANDSMØTE 
 
Landsmøte avholdes hvert år innen utgangen av 
august. Innkalling og saksliste sendes 
medlemslagene og regionene senest 3 måneder 
før landsmøte skal avholdes. 
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Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må 
være organisasjonens styre i hende senest 8 uker 
før landsmøtet. 
 
Sakspapirer skal sendes ut senest 1 uke før 
landsmøtet. Revisjonsrapport skal senest legges 
frem på landsmøtet. 
 
Forslag til vedtektsendringer og arbeidsprogram 
sendes ut senest 4 uker før landsmøtet. 
 
Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret 
finner det nødvendig eller når ¼ av 
medlemslagene krever det. For 
representasjonsrett ved ekstraordinært 
landsmøte gjelder de samme regler som er nevnt 
i § 5. 
 
Det ordinære landsmøtet skal behandle: 
 

A. Årsmelding 
B. Årsregnskap 
C. Innkomne forslag 
D. Arbeidsprogram 
E. Medlemskontingent 
F. Budsjett 
G. De i § 7 nevnte valg 
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H. Årsmelding 
I. Årsregnskap 
J. Innkomne forslag 
K. Arbeidsprogram 
L. Medlemskontingent 
M. Budsjett 
N. De i § 7 nevnte valg 

 
§ 7 VALG 
 
Landsmøtet velger: 
 

A. Styre bestående av 7 representanter 
totalt - hvorav en leder og to nestledere. I 
det samlede styret bør minst 4 være 
under 26 år når de velges. I tillegg velges 
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§ 7 VALG 
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3 vararepresentanter i rekke. 
 

B. Kontrollkomité bestående av 2 
medlemmer med personlig 
vararepresentant. 

 
C. Statsautorisert eller registrert revisor. 

 
D. Styret innstiller på valgkomité som velges 

av landsmøtet årlig. Valgkomiteen består 
av leder, 4 medlemmer og 2 
vararepresentanter. Valgkomiteen 
fungerer også som komité for regionledd. 

 
Alle valg skal foregå skriftlig dersom det er flere 
kandidater til et verv, eller hvis noen av 
landsmøtedelegatene forlanger det. 
 
Leder velges for 2 år og revisor velges for 1 år. De 
øvrige for 2 år slik at halvparten trer ut hvert år.  
 
 
Det er bare medlemmer av lokallag i Frilynt Norge 
som kan velges til styret. 
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§ 8 ORGANISASJONENS LEDELSE 
 
Styret leder organisasjonens virksomhet i 
overensstemmelse med organisasjonens 
vedtekter og de vedtak som landsmøtet fatter. 
 
Ansatt generalsekretær skal være sentral i dette 
arbeidet. 
 
Styret skal ha et arbeidsutvalg bestående av 
leder, de to nestlederne og generalsekretær. I 
tillegg utnevner styret de utvalg og 
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tillegg utnevner styret de utvalg og 
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prosjektgrupper som til enhver tid er nødvendig. 
 
Styret er vedtaksført når 5 av 7 deltar. 
 
Styrets leder og generalsekretær har prokura i 
fellesskap. 
 
Lønn til styrets leder utgjør 20% av 
generalsekretærs lønn. 1. og 2. nestleder 
forhandler lønn til generalsekretær på vegne av 
styret. 
 
Styrehonorar for øvrig fastsettes av landsmøtet. 
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§ 9 UTMELDELSE 
 
Ønsker et tilsluttet lag å melde seg ut av Frilynt 
Norge, skal dette skje skriftlig med minst tre 
måneders oppsigelsestid. Lag som melder seg ut, 
men som har betalt medlemskontingent beholder 
sine rettigheter inntil utmeldelsen trer i kraft. 
Utmelding av Frilynt Norge må vedtas på lagets 
årsmøte med simpelt flertall. Lag som melder seg 
ut må levere årsrapport for lagets aktiviteter fra 
01.01 til utmeldelsen trer i kraft. 
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§ 10 VEDTEKTSENDRINGER MV. 
 
Endringer av disse vedtektene kan kun vedtas på 
ordinære landsmøter. Det kreves 2/3 flertall for 
at et vedtak skal være gyldig. 
 
Alle saker som behandles på landsmøte avgjøres 
med alminnelig flertall når annet ikke er bestemt i 
vedtektene. 
 
Regionene skal arbeide i samsvar med 
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retningslinjer og vedtekter som gjelder for Frilynt 
Norge og de prinsipielle vedtak som blir gjort på 
landsmøtet. Vedtekter for regionene er utarbeidet 
av styret i Frilynt Norge. 
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11 OM OPPLØSNING  
 
Vedtak om oppløsning av organisasjonen krever 
¾ flertall, for å være gyldig, og må behandles på 
to ordinære landsmøter. 
 
Vedtekter vedtatt i 1965 med endringer i 2003, 
2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020 og 
2021. 
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