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Følgende dokumenter legges til grunn for organisasjonens virksomhet: 

Vedtekter: Beskriver reglene for organisasjonens oppbygning og struktur. 

Press-plattformen: Beskriver Press politiske standpunkter 

Virksomhetsplanen: Beskriver den organisatoriske og politiske virksomheten. 15 

Strategi: Retningsgivende styringsdokument for organisasjonen. 

 

Følgende begreper legges til grunn for grunndokumentene: 

Representant: En som har delegat- eller observatørstatus 

Delegat: Representant som har tale-, forslags-, og stemmerett. 20 

Observatør: Representant som har tale-, og forslagsrett. 

Alminnelig flertall: Flere stemmer for forslaget enn mot, avholdne teller ikke. 

Absolutt flertall: Over halvparten av alle avgitte stemmer er for forslaget. Avholdne og forkastede teller mot. 

2/3 flertall: Minst dobbelt så mange avgitte stemmer for forslaget i forhold til hvor mange som stemmer 
imot. Avholdne og forkastede teller ikke. 25 
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§ 1  Formål og navn 
§1.1 Press har som mål å arbeide for en verden der barns rettigheter, slik disse er formulert i FNs 

konvensjon om barnets rettigheter, er innfridd. 

§1.2 Organisasjonens internasjonale navn er Press.  

§1.3 Press er en landsdekkende og rettighetsbasert ungdomsorganisasjon som er religiøst og partipolitisk 30 
uavhengig. Press setter fokus på barns rettigheter, årsaker til at barn lider urett og tiltak som 
forbedrer barns situasjon. 

§1.4 Press mener at barn og unge utgjør en viktig ressurs som pådriver i arbeidet med å realisere målene i 
barnekonvensjonen, og vi ser det som en viktig oppgave å: 

 bevisstgjøre samfunnet på tilstander – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – som er i 35 
strid med FNs barnekonvensjon, 

 bevisstgjøre samfunnet på årsaker til brudd på barns grunnleggende rettigheter, 

 engasjere barn og samfunnet for øvrig til aktivt å arbeide for innfrielse av barns 
rettigheter verden over 

 påvirke beslutningstakere – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – til å gjøre valg som 40 
bidrar til innfrielsen av barns rettigheter 

§ 2  Organisasjon 
§ 2.0 Press er tilknyttet Redd Barna Norge som Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Forholdet til Redd 

Barna som moderorganisasjon er formalisert gjennom en prinsippavtale og en samarbeidsavtale, 
samt Redd Barnas statutter og vedtekter. Press stiller med fast representant og vara i hovedstyret til 45 
Redd Barna. Leder er fast representant, mens organisatorisk nestleder er vara. 

§ 2.1 Tillitsvalgte i Press er sentralstyret, landsstyret, nominasjonskomiteen og kontrollkomiteen. 

§ 2.2 Landsstyret og sentralstyret kan, med hjemmel i grunndokumentene, uttale seg på vegne av Press. 
Lokallagene kan uttale seg på vegne av seg selv, med hjemmel i grunndokumentene. 

§ 2.3 Press sitt hovedkontor ligger i Oslo. 50 

§ 3  Medlemskap 
§ 3.0  Man kan være medlem i Press fra det året man fyller 13 år og ut det året man fyller 25 år. Det er 

anledning til å tegne støttemedlemskap for de som ikke er i medlemsalder. 

§ 3.1 Medlemmer i Press har demokratiske rettigheter og kan stille til valg til tillitsverv, utvalg og komiteer 
ved valg i organisasjonen. 55 

§ 3.2 Studentlag i Press gis anledning til å ha medlemmer opp til 30 år, såfremt disse har tegnet 
støttemedlemskap. Det er opp til hvert enkelt studentlag om støttemedlemmer skal ha demokratiske 
rettigheter i studentlaget eller ikke. Dette kan presiseres i deres lokale vedtekter. 
Støttemedlemmer kan ikke delta på landsmøtet til Press, og telles ikke med når antall delegater for 
studentlag regnes ut. 60 

§ 3.3 Medlemmer av Press er også medlemmer av Redd Barna. Dette gjelder ikke støttemedlemmer. 

§ 3.4 Landsmøtet fastsetter medlemskontingenten for Press. Kontingentperioden er 1. januar - 31. 
desember. 

§ 3.5 Landsmøtet fastsetter minstesats for støttemedlemmers kontingent. Kontingentperioden er 1. januar 
- 31. desember. 65 

§ 3.6 Medlemmer regnes som tellende når årskontingenten er betalt. Utmeldinger må meldes til 
sekretariatet. 

§ 3.7  Medlemmene er normalt tilsluttet Press gjennom lokallag. Dersom det ikke er opprettet lokallag 
innen rimelig avstand, regnes man som direktemedlem. 

§ 3.8 Nye medlemmer skal motta en bekreftelse på sitt medlemskap senest fem virkedager etter 70 
innmelding. Nye medlemmer skal også motta en velkomstpakke med velkomstbrev, informasjon om 
hvor nærmeste lokallag ligger samt hvem som er kontaktperson i landsstyret, i nærmeste lokallag og i 
sentralstyret 

§3.9 Landsstyrerepresentantene skal oppdateres månedlig om nye medlemmer i sin region. 
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§ 4  Landsmøtet 75 
§ 4.0 Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Landsmøtet vedtar grunndokumenter og 

fastsetter retningslinjer for Press. Landsmøtet avholdes hvert år innen 30. april. 

§ 4.1 På landsmøtet er følgende organisasjonsledd representert: 

Lokallag: 
 Alle lokallag har rett til å sende tre delegater. Utover dette kan lokallag møte med én ekstra delegat 80 

per 25. medlem. Et lokallag kan ikke stille med mer enn til sammen åtte delegater. 

 Utregningsgrunnlaget for antall delegater til landsmøtet er medlemstallene per 31. desember 
foregående år. 

 Lokallag kan i tillegg til delegater møte med inntil fem observatører. 

 Lokallagenes rett til representasjon på Landsmøtet vurderes i henhold til § 12. 85 

 Direktemedlemmer: 
Direktemedlemmer kan stille med inntil to delegater fra hver region. Direktemedlemmer kan i tillegg 
til delegater stille med én observatør fra hver region. Landsstyret har ansvar for å samordne 
direktemedlemmene i sin region. 

 Landsstyret: 90 
Landsstyrets leder har delegatstatus, øvrige landsstyremedlemmer møter som observatører så fremt 
ikke medlemmene nomineres av sine respektive lokallag som delegater. 

 Sentralstyret: 
Møter som observatører. Kan ikke nomineres som delegater av sine respektive lokallag. 

 Sekretariatet: 95 
Har møterett. Kan innvilges tale- og forslagsrett av landsmøtet. 

 Nominasjonskomiteen: 
Deltar på Landsmøte. Har observatørstatus i angjeldende saker. Kan ikke nomineres som delegater 
av sine respektive lokallag. 

 Kontrollkomiteen 100 
 Deltar på Landsmøtet. Har observatørstatus i angjeldende saker. Kan ikke nomineres til delegater fra 

sine respektive lokallag. 

 Øvrige komiteer og utvalg: 
Medlemmer av øvrige komiteer og utvalg nedsatt av landsmøtet eller landsstyret innvilges 
observatørstatus i angjeldende saker. 105 

 Press sentralt dekker reisekostnader for alle direktemedlemmer, Landsstyret, Sentralstyret, 
nominasjonskomiteen, kontrollkomiteen, landsmøteforberedende komiteer, sekretariatet, øvrige 
komiteer i Press samt delegater fra lokallagene. Press sentralt dekker ikke reisekostnader for 
lokallags observatører.  

§ 4.2 Landsstyret velger landsmøteforberedende komiteer for grunndokumentene. Mandat og 110 
sammensetning velges av landsstyret. Valget skal finne sted innen 1. november. Sentralstyret, 
landsstyret og lokallag skal være representert i alle komiteene. Det skal tilstrebes at 
komitémedlemmene representerer ulike regioner. 

 Landsstyret innstiller overfor Landsmøtet på redaksjonskomiteer. Forberedende komiteer for 
grunndokumentene skal være representert med minst ett medlem i den aktuelle redaksjonskomiteen. 115 

§ 4.3  Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Innkalling med forslag til saksliste sendes 
elektronisk til lokallagene, landsstyret, sentralstyret, sekretariatet, nominasjonskomiteen, 
kontrollkomiteen, de forberedende komiteene og direktemedlemmer senest ti (10) uker før 
Landsmøtet. Kopi sendes til Redd Barnas seksjon for medlem og frivillighet, Redd Barnas 
generalsekretær og leder ved Redd Barnas hovedstyre. Førsteinnkalling sendes per post til lokallag 120 
ved leder og Landsstyret. 

§ 4.4 Program og forslag til dagsorden skal sammen med saksdokumenter og nominasjonskomiteens 
innstillinger sendes ut til alle landsmøtedelegater og observatører senest fem (5) uker før landsmøtet. 

§ 4.5 Landsstyret skal arrangere landsmøteforberedende seminarer for lokallag og direktemedlemmer. 
Alle medlemmer skal få muligheten til å delta på disse. Både sentralstyret og landsstyret skal være 125 
representert på disse seminarene. 

Landsmøteforberedende seminarer skal avholdes to (2) ganger før det kommende Landsmøtet per 



 

5 

 

lokallag eller region. 

Det første seminaret arrangeres i god tid før forslagsfristen for vedtekter går ut, minst tretti (30) 
dager før Landsmøtestart. 130 

Delegater og observatører må velges på det første Landsmøteforberedende seminaret. 

Det andre seminaret arrangeres ikke senere enn seksten (16) dager før Landsmøtestart. 

§ 4.6 Vedtak fattes med alminnelig flertall, endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Ved andre gangs 
stemmelikhet åpnes det for ny debatt og ny votering. Er det fortsatt stemmelikhet foretas skriftlig 
votering. Ved fortsatt stemmelikhet etter skriftlig votering avgjør leders stemme, som i slike 135 
situasjoner er bundet av alminnelig flertall i landsstyret. Alminnelig flertall i landsstyret avgjøres på 
et ekstraordinært landsstyremøte under landsmøtet.  

§ 4.7 På ordinært landsmøte skal følgende saker behandles: 

1. Konstituering 

2. Årsberetninger 140 

a) Landsstyrets beretning 

b) Sentralstyrets beretning 

c) Nominasjonskomiteens beretning 

d) Kontrollkomiteens beretning 

3. Virksomhetsplanen 145 

4. Budsjett for kommende år og revidering av budsjett for inneværende år 

5. Godkjenning av regnskap for foregående år og økonomisk ansvarsfritak for sentralstyret. 

6. Uttalelser 

7. Valg av: 

 Leder 150 

 Organisatorisk nestleder 

 Politisk nestleder 

 Sentralstyre 

 Landsstyre 

 Tre medlemmer til nominasjonskomiteen for ett (1) år. 155 

 Ett medlem av nominasjonskomiteen for to (2) år. 

 Ett medlem av kontrollkomiteen for ett (1) år. 

 Ett medlem av kontrollkomiteen for to (2) år. 

 Ett varamedlem av kontrollkomiteen for ett (1) år 

 Revisor 160 

 

Press-strategien tas opp til behandling hvert fjerde år med utgangspunkt i strategien vedtatt i år 2011. 

Fastsettelse av medlemskontingenten tas opp til behandling hvert tredje år med utgangspunkt i 2014, eller 
når 2/3 av landsstyret krever det. 

Press sine vedtekter tas opp til behandling i partallsår. Vedtektene kan tas opp til behandling i oddetallsår 165 
dersom 1/3 av lokallagene eller 2/3 av Landsstyret krever det. Et slikt krav må fremmes minst 60 dager før 
Landsmøtet. Press sin politiske plattform tas opp til behandling i oddetallsår. Plattformen kan tas opp til 
behandling i partallsår dersom 2/3 av Landsmøte krever det.  

§ 4.8 Alle tillitsvalgte velges for perioden 1. juli til 1. august påfølgende år (1 år og 1 måned), med mindre 
annet er spesifisert i § 4.7. 170 

§ 4.9 Landsmøtet åpnes av landsstyrets leder som gjennomfører valg av møteledelse. Møteledelsen består 
av møteleder(e), referent(er) og tellekorps. Landsstyret innstiller på møteledelsen og to delegater 
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som protokollunderskrivere.  

§ 4.10  Landsmøtet skal protokollføres. Protokollen behandles av protokollunderskriverne og legges frem for 
landsstyret for endelig godkjenning. 175 

§ 4.11 Endringsforslag til vedtektene må leveres skriftlig til landsmøteforberedende komité for vedtekter 
senest én (1) måned før landsmøtets start. 

 Endringsforslag til innmeldte forslag må leveres skriftlig til landsmøteforberedende komité for 
vedtekter senest tjue (20) dager før landsmøtets start. Disse endringsforslagene skal sendes ut 
elektronisk til alle representanter fjorten (14) dager før landsmøtets start. 180 

§ 4.12 En vedtektsendring trer i kraft umiddelbart etter at landsmøtet har votert over vedtektsendringene i 
sin helhet. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta at en vedtektsendring trer i kraft på et senere 
tidspunkt, men innen neste landsmøte. 

§ 4.13 Virksomhetsplanen og plattformen trer i kraft 1.juli. 

§ 4.14 Landsmøtet vedtar økonomisk ansvarsfritak. Inntil et slikt vedtak er fattet, er det til enhver tid det 185 
sittende landsstyret som bærer dette ansvaret. Dersom landsmøtet vedtar økonomisk ansvarsfritak, 
gjelder dette kun for det regnskap som er fremlagt og godkjent.  

 § 4.15 Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når 2/3 av landsstyret eller 1/3 av lokallagene krever det. 
Ekstraordinært landsmøte holdes innen åtte uker etter at det er framsatt krav om det. Landsstyret 
bestemmer tid og sted. Innkalling til ekstraordinært landsmøte sendes til lokallag, 190 
direktemedlemmer, Landsstyret og øvrige organer senest fem (5) uker før møtet. 

§ 5 Regionene og Landsstyret 
§ 5.0 Press sin regionsinndeling følger fylkesgrensene. Dersom et lokallag ligger på grensen mellom flere 

regioner skal avgjørelsen tas av Landsstyret i samråd med det aktuelle lokallaget. 

Per dags dato er inndelingen slik: 195 

  Region Øst: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold og Buskerud. 

 Region Vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 

 Region Sør: Telemark, Aust- og Vest-Agder og Vestfold 

  Region Midt: Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag 

 Region Nord: Nordland, Troms og Finnmark 200 

§ 5.1  Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøtene og består normalt av to medlemmer fra hver 
region, samt leder. Landsstyret leder organisasjonen etter de prioriteringer som er gitt av landsmøtet 
og de vedtatte styringsdokumenter. Landsstyret vedtar instrukser for sentralstyret, landsstyret, 
kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen. Landsstyret har, sammen med sentralstyret og 
sekretariatet, ansvar for gjennomføringen av organisasjonens virksomhet. 205 

§ 5.2 Landsmøtet skal tilstrebe å velge to representanter til landsstyret for hver region, men hvis ikke dette 
synes mulig, kan møtet vedta å velge kun én representant eller ikke velge representanter for en 
region. Ved et slikt vedtak kan landsmøtet velge opp til tre representanter for en region. Det skal 
tilstrebes at landsstyret representerer ulike lokallag i de forskjellige regionene, der det finnes flere. 

§ 5.3 Landsstyret kan ikke bestå av mer enn tolv (12) medlemmer eller mindre enn åtte (8), i tillegg til 210 
leder. 

§ 5.4 Dersom en landsstyrerepresentant trekker seg fra sitt verv før perioden er over skal det tilstrebes at 
Landsstyret suppleres. Landsstyret har selv fullmakt fra Landsmøtet til å supplere landsstyret i slike 
tilfeller. 60% av Landsstyret må være representert for vedtaksdyktighet.  

§ 5.5  Utover å være det høyeste organ mellom to landsmøter, er landsstyrets fremste oppgave å følge opp 215 
lokallag samt ivareta medlemmenes demokratiske rettigheter i perioden mellom landsmøtene. 
Medlemmene i landsstyret er ansvarlige for oppfølging av lokallag og direktemedlemmer i den 
regionen de representerer. Dersom en region ikke er representert, skal det på Landsmøtet velges et 
medlem fra landsstyret som får særskilt ansvar for denne regionen. Leder representerer ingen 
bestemt region. 220 

§ 5.6 Landsstyrerepresentantene har ansvar for at medlemmene i deres region får oppdatert informasjon 
om Landsstyrets virksomhet. 

§ 5.7 Landsstyret har plikt til å delta på sommerleir og andre sentrale arrangementer i Press. Landsstyret 
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har ansvar for å arrangere regionale seminarer i sin region i samarbeid med lokallagene i den 
respektive regionen. Press sentralt dekker landsstyrerepresentanters reise og opphold, med mindre 225 
annet er avtalt. 

§ 5.8 Landsstyret kommer sammen så ofte leder og/eller 50% av landsstyrets medlemmer finner det 
nødvendig, men minst seks ganger i året. Press dekker utgifter til reise, mat og opphold for 
representantene ved landsstyremøter. 

§ 5.9 Det innkalles til landsstyremøte med saksliste minst tre (3) uker i forveien. To (2) uker før møtet 230 
sendes revidert saksliste og sakspapirer ut til landsstyremedlemmene og lokallagsstyrene. 

§ 5.10 På ordinært landsstyremøte skal følgende saker behandles 

o Sentralstyrets beretning om den organisatoriske og politiske virksomheten 

o Sentralstyrets beretning om den økonomiske situasjonen 

o Nominasjonskomiteens beretning 235 

o Kontrollkomiteens beretning 

o Beretning om aktiviteten i lokallagene og landsstyremedlemmenes virksomhet 

o Landsstyrets time 

§ 5.11 Dersom uventede saker gjør det nødvendig å innkalle til ekstraordinært landsstyremøte kan dette 
skje med kortere frist enn angitt i § 5.8. 240 

 Dersom det er nødvendig kan møtet avholdes over telefon eller internett. Slike landsstyremøter er 
kun vedtaksdyktige dersom alle i landsstyret har bekreftet at de har mottatt innkallingen. 
Personsaker kan ikke behandles over telefon eller internett. 

 Kun den/de sak(-er) som gjør det nødvendig med ekstraordinært landsstyremøte skal behandles på 
møtet. 245 

§5.12 Landsstyret er beslutningsdyktig når 60% av styremedlemmene er til stede. Ved avstemning kreves 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i landsstyret åpnes det for ny debatt og eventuelt skriftlig 
votering. Er det fortsatt stemmelikhet ved tredje gangs votering, avgjør leders stemme. 

§ 5.13 Sentralstyret har tale- og forslagsrett i landsstyret. Sekretariatet kan innvilges tale- og forslagsrett. 

§ 5.14 Det føres referat over møtene. Disse publiseres i henhold til bestemmelsene § 14. 250 

§ 5.15 Landsstyret kan nedsette utvalg og peke ut medlemmer til spesielle oppgaver. 

§ 5.16 Landsstyret påser at vedtak fra landsmøtet blir riktig gjennomført. 

§ 5.17 I landsstyret er leders stedfortreder organisatorisk nestleder. Landsstyret vedtar på sitt første 
landsstyremøte hvilken nestleder som skal fungere som 1. og 2. Nestleder ved overtakelse av 
ledervervet. 255 

§ 6 Sentralstyret 
§ 6.0  Sentralstyret skal være en del av organisasjonens daglige virke. Sentralstyremøter er organisasjonens 

høyeste organ mellom Landsstyremøtene. Sentralstyret ansetter personer i Press på bakgrunn av 
stillingshjemmel vedtatt av Landsstyret. Sentralstyret består av leder, to nestledere og minst tre 
medlemmer. Sentralstyret er underlagt Landsstyret. Hvis noen i sentralstyret trekker seg underveis i 260 
perioden, har Landsstyret myndighet til å supplere inn kandidater. 

§ 6.1 Sentralstyret kan fatte vedtak i saker som haster. Sentralstyret har videre følgende oppgaver: 

1. Forberede og innkalle til landsstyremøter 

2. Sette virksomhetsplanen ut i live og følge opp andre vedtak fra landsmøtet 

3. Følge opp vedtak i landsstyret 265 

4. Ansvar for oppstart av nye lokallag i samarbeid med landsstyret 

5. Bistå lokallagene i deres arbeid og sørge for best mulig samordning av virksomheten 

§ 6.2 Møter i sentralstyret utlyses skriftlig minst tre dager i forveien. Sentralstyret er vedtaksdyktig når 
halvparten av de stemmeberettigede er tilstede. 

§ 6.3 Sentralstyret kommer sammen så ofte leder eller tre av medlemmene finner det nødvendig, men 270 
minst to ganger i måneden. Ved stemmelikhet i sentralstyret åpnes det for ny debatt og eventuelt 
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skriftlig votering. Er det fortsatt stemmelikhet ved tredje gangs votering, avgjør leders stemme. 

§ 6.4 Medlemmer av sentralstyret kan ikke inneha tillitsverv i politiske partier. 

§ 6.5 Det føres referat over møtene. Disse publiseres i henhold til bestemmelsene i §14. 

§ 6.6 Sentralstyret må være bosatt i rimelig nærhet av organisasjonens sentrale kontor. 275 

§ 6.7 Sentralstyret har fullmakt til å rette redaksjonelle feil i grunndokumentene. 

§ 6.8 Hver region skal ha en ansvarlig i sentralstyret.  Hvem som har ansvar skal utarbeides av det nye 
sentralstyret. 

§ 7 Sekretariatet 
§ 7.0 Sekretariatet ansettes av sentralstyret. 280 

§ 7.1 Sentralstyret utarbeider instruks for sekretariatet og gir de nødvendige fullmakter. 

§ 7.2 Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av hovedkontoret og sekretariatet. 

§ 7.3 Ansatte i Press kan ikke ha politiske verv i organisasjonen, det vil si sitte i sentralstyret eller 
landsstyret. Unntak kan gjøres dersom sentralstyre- eller landsstyrerepresentanter ansettes i korte 
prosjektstillinger.    285 

§ 7.4 Alle ansatte i Press skal ha en egen stillingsinstruks og arbeidsavtale. 

§ 8 Nominasjonskomiteen 
§8.1  Nominasjonskomiteen er Press sin valgkomité. 

§8.2 Nominasjonskomiteen består av fem (5) medlemmer. Hvert år velges tre (3) medlemmer for ett (1) år 
og ett (1) medlem for to år. 290 

§8.3 Det skal tilstrebes at lokallag er representert i komiteen og at komiteen har medlemmer fra ulike 
regioner. 

§8.4 Sittende nominasjonskomité innstiller på leder, to nestledere, antall sentralstyremedlemmer, 
sentralstyre, antall landsstyremedlemmer, landsstyre og kontrollkomité med varamedlemmer. 

§8.5  Nominasjonskomiteen skal fremlegge beretning på samtlige landsstyremøter, og for landsmøtet. 295 

§8.6 Nominasjonskomiteen kan ikke innstille medlemmer av nominasjonskomiteen til tillitsverv i 
organisasjonen.  

§8.7 Landsstyret innstiller på nominasjonskomité til Landsmøtet. 

§9 Kontrollkomiteen 
§ 9.0 Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan. 300 

§ 9.1 Kontrollkomiteen består av tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem. Hvert år velges ett (1) medlem 
for ett (1) år, ett (1) medlem for to (2) år og ett (1) varamedlem for ett (1) år. 

§ 9.2 Dersom det ved valg av kontrollkomité ikke finnes noe medlem av den sittende Kontrollkomiteen 
som skal sitte også for neste periode, velger Landsmøtet ytterligere ett medlem til Kontrollkomiteen 
for ett (1) år. 305 

§ 9.3  Dersom et medlem i kontrollkomiteen ønsker å trekke seg, rykker varamedlemmet opp med 
umiddelbar virkning. 

§ 9.4 Kontrollkomiteen skal kontrollere at organisasjonen fungerer etter vedtektene, og at landsmøtets og 
landsstyrets vedtak blir satt ut i livet, samt at organisasjonens midler blir brukt i samsvar med de 
vedtak som er fattet, og etter god regnskapsskikk. 310 

§ 9.5 Kontrollkomiteen har samlet eller enkeltvis rett til å møte i alle organer på alle nivåer i 
organisasjonen. 

 Komiteen har kun talerett i saker der det er relevant for dem å uttale seg. 

 Kontrollkomiteen kan kreve å få tilgang til alle relevante dokumenter fra alle organer og ledd i 
organisasjonen. 315 

§ 9.6 Kontrollkomiteen kan gi merknader til alle styrer, komiteer, utvalg og organer både lokalt og 
nasjonalt. Komiteen kan kreve at merknadene presenteres sammen med det angjeldende organs 
beretning for årsmøtet, Landsstyret og/eller Landsmøtet. 
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§ 9.7 Medlemmer og varamedlemmer av kontrollkomiteen kan stille mistillitsforslag mot medlemmer eller 
varamedlemmer av kontrollkomiteen, nominasjonskomiteen, sentralstyret og Landsstyret. Forslaget 320 
må behandles av Landsstyret og krever 2/3 flertall. 

 Medlemmer og varamedlemmer av kontrollkomiteen kan utsettes for mistillit fra et ordinært eller 
ekstraordinært Landsmøte. Også Landsstyret kan vedta mistillit mot medlemmer og varamedlemmer 
av kontrollkomiteen med 2/3 flertall. 

 Personer det stilles mistillit mot skal motta skriftlig varsel fjorten (14) dager før saken behandles. 325 

§9.8 Dersom et organ nekter å rette seg etter henvisninger fra kontrollkomiteen, bringes saken inn for et 
høyere organ for vedtak. Kontrollkomiteen kommer med innstilling til vedtak. 

 Dersom kontrollkomiteens innstiling er enstemmig trer denne i kraft inntil vedtak er fattet. 

§ 9.9 Kontrollkomiteen skal framlegge beretning på samtlige landsstyremøter, og for landsmøtet. 

§ 10 Supplering 330 
§ 10.0 Dersom det skulle oppstå behov for å velge nye tillitsvalgte mellom to landsmøter kan dette gjøres av      
               landsstyret. 

§ 11 Ved tiltredelse 
§ 11.0 Alle tillitsvalgte og ansatte i Press må ved tiltredelse av verv/ansettelse underskrive en 

taushetserklæring og etiske retningslinjer. 335 

§ 11.1 Landsstyret og sentralstyrets medlemmer skal få muligheten til å delta på førstehjelpskurs etter 
tiltredelse. Kostnadene dekkes av Press sentralt. 

§ 11.2 Når en tillitsvalgt avslutter vervet sitt, skal hen så langt det er mulig overlappe med den nye 
tillitsvalgte, for å overføre kunnskap 

 340 

§ 12  Lokallag 
§ 12.0 Lokallagene er Press sitt viktigste ledd. Et lokallag omfatter vanligvis et naturlig avgrenset område. I 

tvilstilfeller er det Landsstyret som fastsetter grensene. 

§12.1 Lokallag i Press skal bygge navnet Press som merkevare ved å bruke stedsnavn etterfulgt av Press i 
lokallagets navn. 345 

§ 12.2  For å starte et lokallag må det være minst tre (3) medlemmer.  

§12.3 Styret skal bestå av minst tre representanter, hvor en er leder, en er økonomiansvarlig og en er 
styremedlem med valgfritt verv. Styret er ansvarlig for den daglige driften av lokallaget og at laget 
har aktivitet. 

§12.4 Lokallag regnes som gjeldende når de har sendt inn oppstartspapirer, og lokallaget er godkjent av 350 
landsstyret som et lokallag i Press med allmenn jubel og applaus av Press’ Landsstyre. 

§12.5 Lokallag har rett til hjelp både i oppstartsfasen og i videre drift fra både Landsstyret og sentralleddet. 

 

§ 12.6  Lokallagene fastsetter egne vedtekter på konstituerende årsmøte. Press` vedtekter legges til grunn. 
Lokallagene står ellers fritt til å lage flere vedtekter så lenge de samsvarer med de sentrale 355 
vedtektene. Er vedtektene i strid med de sentrale vedtektene, kan de underkjennes av landsstyret. 

§ 12.7 Lokallagene velger delegater og observatører til Press’ landsmøte. 

§ 12.8  Årsmøte avholdes hvert år etter 1. Mai og før 1. juli. Innkalling til årsmøte sendes skriftlig, per post 
eller elektronisk, av lokallagets styre til alle lokallagets medlemmer senest sju (7) dager før årsmøtet 
skal avholdes. Landsstyrerepresentanten for den regionen skal delta på årsmøter i sine lokallag. På 360 
årsmøtet skal følgende saker behandles: 

 Årsrapport, lagt frem av styret 

 Vedtekter for lokallaget 

 Revidert regnskap, lagt frem av styret 

 Valg av en myndig utenforstående person til å revidere regnskapet 365 
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 Neste års aktiviteter 

 Budsjett 

 Valg av nytt styre 

§ 12.9 Ved stemmelikhet på årsmøte i et lokallag åpnes for ny debatt og eventuelt skriftlig votering. Er det 
fortsatt stemmelikhet ved tredje gangs votering, avgjør leders stemme. 370 

§ 12.10 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret, Landsstyret, sentralstyret eller 1/3 av 
lokallagets medlemmer krever det. Det skal innkalles skriftlig, per post eller elektronisk, minst ti (10) 
dager i forveien. Kun den/de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært årsmøte skal 
behandles på møtet. Ved valg av nytt styre på ekstraordinært årsmøte skal regnskap revideres. 

§ 12.11 Lokallaget skal innen 1. mars sende inn årsrapport, lokale vedtekter og regnskap for fjoråret til Press 375 
sentralt. Press sentralt har ansvar for å gjøre et standardisert årsrapportskjema tilgjengelig for 
lokallagene. Mottar lokallag Frifond-støtte eller støtte gjennom andre ordninger, skal de også 
rapportere i henhold til krav som følger av disse ordningene. 

§12.12 Alle lokallag skal ha besøk fra sentralstyret minst to ganger årlig i tillegg til årsmøtet. 

§ 12.13 Et lokallag kan oppløses etter vedtak på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Alle midler overføres 380 
da til sentralleddet i Press. Eventuell gjeld står lokallagets styre ansvarlig for.  

§12.14 Et lokallag som ikke har hatt aktivitet på minst ett (1) år kan erklæres oppløst av Landsstyret. 

 

§ 13 Politiske utvalg 

§13.0 Press har fire (4) politiske utvalg som samler kompetanse og utvikler aktiviteter på sitt hovedtema. 385 

§ 13.1 Sentralstyret skal være representert i alle utvalgene.  

§13.2 Sentralstyrets representant er utvalgets leder. 

§ 13.3 Utvalget møtes ved behov.  

§ 13.4 Nærmere mandat for utvalgene fastsettes av sentralstyret. 

§ 13.5 Medlemmer av utvalgene velges av sentralstyret 390 

§ 14 Generelle bestemmelser 
§ 14.0 Press praktiserer åpenhet rundt viktige prosesser og beslutninger i organisasjonen. 

§ 14.1 Sakslister, dokumenter og referater fra møter i Landsstyret og sentralstyret sendes nasjonalt 
tillitsvalgte, lokallagsstyrer og sekretariatet og publiseres for andre interesserte i egnede kanaler. 

§ 14.2 Politiske innspill til myndighetene og andre aktører publiseres for alle interesserte i egnede kanaler. 395 

§ 14.3 Unntak fra paragrafens bestemmelser gjelder saker der publisering vil være i strid med personvernet, 
eller i tilfeller som vesentlig kan skade organisasjonens omdømme. Unntaket gir ikke høve til å 
unndra saker fra saksliste. 

§ 14.4 Ved tvilstilfeller avgjør kontrollkomiteen hvorvidt dokumenter skal publiseres. 

§ 14.5 Nasjonalt tillitsvalgte har ingen mulighet til å skifte ut tillitsvalgte i lokallagene. 400 

§ 15 Saksbehandling 
 Landsmøtet og årsmøter er vedtaksdyktige så fremt de er lovlig innkalt. I alle andre organer er kravet 

at halvparten av de stemmeberettigede er til stede. 

 Kontrollkomiteen kan, dersom det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke en persons 
upartiskhet i en vurderingssak, erklære personen inhabil. En person som erklæres inhabil forlater 405 
møtet under behandlingen av angjeldende sak. Dette gjelder Landsmøtet, årsmøter, Landsstyremøter 
og sentralstyremøter. 

 Ved stemmelikhet i voteringer som krever alminnelig flertall gjenopptas debatten, og avsluttes med 
skriftlig votering. Dersom det igjen er stemmelikhet, faller forslaget. 

 Alle representanter i alle organisasjonsledd har rett til å føre protokollmerknad. 410 

 Vedtak om å inngå samarbeidsavtaler som forplikter organisasjonen mer enn 18 måneder utover 
inneværende periode må fattes med 2/3 flertall i Landsstyret. 
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§ 16 Bruk av rusmidler 

 Det er ikke tillatt å bruke ulovlige rusmidler eller alkohol på møter og arrangementer i Press. 
Personer som er påvirket av ulovlige rusmidler eller alkohol vises bort fra Press sine møter og 415 
arrangementer for egen regning. Sigaretter og snus er tillatt, såfremt de blir brukt på en måte som tar 
hensyn til allergikere og astmatikere og på et egnet sted. 

§ 17 Ekskludering 
§ 17.0 Det foreligger grunn for ekskludering dersom et medlem i Press 

bruker sitt medlemskap til å profilere/fremme standpunkter som bryter med organisasjonens 420 
idégrunnlag 

utnytter sin posisjon, stilling eller tillitsverv i Press til egen vinning 

utviser en personlig framtreden som ikke er forenlig med medlemskap i en barnerettsorganisasjon 

§ 17.1  Vedtak om ekskludering fattes av landsstyret med 2/3 flertall. Sentralstyret kan suspendere 
medlemmer med øyeblikkelig virkning. Landsstyret skal i det enkelte tilfellet vurdere alternative 425 
sanksjonsformer, herunder bruk av skriftlig advarsel før eventuell ekskludering finner sted. Ingen 
kan suspenderes/ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg for det organet som fatter 
vedtak om suspensjon eller eksklusjon. Vedtaket om eksklusjon kan ankes til landsmøtet, der saken 
vil bli avgjort med 2/3 flertall. 

§ 18 Vedtekter 430 

§18.1 Ved tvist om forståelse av disse vedtektene foretar en enstemmig kontrollkomité vedtektsfortolkning. 
Landsmøtet kan med 2/3 flertall overprøve kontrollkomiteens enstemmige tolkning. 

Dersom kontrollkomiteen er delt i synet på en vedtektsfortolkning, legges tolkningen frem for 
landsmøtet som avgjør med alminnelig flertall. Kontrollkomiteens innstilling er gjeldende inntil 
vedtak er fattet. 435 

Ved stemmelikhet i kontrollkomiteen legges saken frem for Landsstyret som foretar 
vedtektsfortolkning. Denne tolkningen forblir gjeldende inntil landsmøtet har vedtatt noe annet med 
alminnelig flertall. 

Tvist om forståelse av disse vedtekter og vedtak fattet med hjemmel i disse vedtakene kan ikke prøves 
for sivile domstoler. 440 

§19 Valgreglement i Press    
Alle valg av personer til Press´ organer skal foretas ved personvalg. 

Alminnelig flertall avgjør personvalg. Ved stemmelikhet mellom to kandidater foretas omvalg. Blir 
det fortsatt stemmelikhet åpnes der for en (1) støttetale per kandidat. Ved fortsatt stemmelikhet 
avgjør leder som i slike situasjoner er bundet av alminnelig flertall i landsstyret. Alminnelig flertall i 445 
landsstyret avgjøres på et ekstraordinært landsstyremøte under landsmøtet. 

Personvalg skal foregå skriftlig dersom en av kandidatene eller noen andre krever det. 

Hver av kandidatene kan oppnevne seg selv eller en annen person som skal overvære tellingen i 
tillegg til det ordinære tellekorpset. 

Ved valg i organisasjonen skal det tilstrebes mangfold og lik kjønnsfordeling. 450 

§ 20  Økonomi 
§ 20.0 Press er selv ansvarlig for sin økonomi. 

§ 20.1 Økonomien skal styres etter budsjett vedtatt på landsmøtet og de økonomiske retningslinjene gitt av 
landsstyret. De økonomiske retningslinjene tas opp til behandling i landsstyret minst en gang i året. 
Prinsippene fastsatt i de økonomiske retningslinjene gjelder også for organisasjonens lokallag. 455 

§ 20.2 Press skal til enhver tid ha et sikringsfond. Egne vedtekter regulerer dette fondet. Landsmøtet 
bestemmer størrelsen på fondet. 

§ 20.3 Organisasjonens regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember. 

§ 20.4 Styrets leder og daglig leder kan tegne for organisasjonen. Nestledere er stedfortreder for leder. 

§ 20.5 Sekretariatet innkrever den til enhver tid gjeldende kontingent fastsatt av Press’ landsmøte. 460 
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§ 20.6 Lokallagene er ansvarlige for sin egen økonomi. Regnskap sendes Press sentralt innen 1. mars 
påfølgende år.  Om det skulle være motsigelser i regnskapet vil sentralstyret se nærmere på saken. 
Dersom det er nødvendig vil det bli innkalt til ekstraordinært landsstyremøte. 

§ 20.7 Økonomiske forpliktelser som lokallag eller enkeltpersoner har pådratt seg, er Press bare ansvarlig 
for etter forutgående, skriftlig avtale. 465 

§ 20.8 Ved bruk/leie/lån av utstyr i Press´ navn skal et skjema med bekreftelse av egenansvar underskrives. 
Skjemaet og bruken av dette reguleres i de økonomiske retningslinjene gitt av landsstyret. 

§ 21 Oppløsning 
§ 21.0 Forslag om oppløsning av organisasjonen kan legges frem på et landsmøte etter skriftlig forslag 

minst seks (6) uker før dette, og kan vedtas ved 2/3 flertall på det påfølgende landsmøtet. 470 
Organisasjonen kan ikke oppløses dersom minst 1/3 av lokallagene skriftlig tilkjennegir at de er imot 
dette. 

§ 21.1 Ved oppløsning tilfaller organisasjonens midler Redd Barna Norge. 

 


