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Følgende dokumenter regnes som grunndokumenter i Press:
● Vedtekter: Beskriver reglene for Press sin oppbygging og struktur.
● Virksomhetsplan: Beskriver de organisatoriske oppgavene og
prioriteringer for perioden.
● Politisk plattform: Beskriver Press sine politiske standpunkter.
Følgende begreper legges til grunn for grunndokumentene:
● 2/3 flertall: Forslaget må ha støtte av over ⅔ av alle stemmeberettigede
i salen. Avholdende og forkastede stemmer teller ikke.
● Alminnelig flertall: Forslaget har støtte av mer enn halvparten av de
avgitte stemmer i en votering.
● Absolutt flertall: Forslaget har støtte av over halvparten av alle
stemmeberettigede. Avholdende og forkastede teller mot.
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§ 1 Navn og formål
§ 1.1 Navn
Organisasjonens navn er Press - Redd Barna Ungdom. På engelsk er
organisasjonens navn Press - Save the Children Youth Norway.
§ 1.2 Om Press
Press er en landsdekkende og rettighetsbasert ungdomsorganisasjon som
er religiøst og partipolitisk uavhengig. Press setter fokus på barns
rettigheter, årsaker til at barn lider urett og tiltak som forbedrer barns
situasjon.
§ 1.3 Formål
Press har som mål å arbeide for en verden der barns rettigheter, slik disse
er formulert i FNs konvensjon om barnets rettigheter, er innfridd.
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 strid med FNs barnekonvensjon
● bevisstgjøre samfunnet på årsaker til brudd på barns
grunnleggende rettigheter
● engasjere barn og samfunnet for øvrig til å aktivt arbeide for
innfrielse av barns rettigheter verden over
● påvirke beslutningstakere – lokalt, nasjonalt og internasjonalt – til å
gjøre valg som bidrar til innfrielsen av barns rettigheter
§ 1.4 Tilknytning til Redd Barna
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 Redd Barna. Leder er fast representant, mens
nestledere er vara.

§ 2 Medlemskap
§ 2.1 Medlemskapstyper
Press har tre typer medlemskap:
a) Medlem
Fra det året man fyller 13 år og ut det året man fyller 25 år kan man være
ordinært medlem i Press. Medlemmer i Press har fulle demokratiske
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rettigheter og rett til å stille til valg i organisasjonen. Medlemmer i Press er
også medlem i Redd Barna.
b) Studentmedlem
Personer som er for gamle til å være ordinære medlemmer etter a) og som
er tilsluttet et studentlag kan være studentmedlemmer frem til det året de
fyller 30 år. Studentmedlemmer over 25 år har ikke fulle demokratiske
rettigheter i organisasjonen.
c) Støttemedlem
Alle som ønsker å støtte formålet til Press kan bli støttemedlemmer.
Støttemedlemmer har ikke demokratiske rettigheter i organisasjonen.
§ 2.2 Kontingent
Landsmøtet vedtar medlemskontingent for medlemmer og
studentmedlemmer, og minstesats for støttemedlemmer.
§ 2.3 Inn- og utmelding
Innmelding gjøres skriftlig til Press-kontoret på de måter som er fastsatt av
daglig leder. Utmelding gjøres ved å gi skriftlig eller muntlig beskjed til
sekretariatet i Press.
§ 2.4 Lokallagstilknytning
Medlemmer skal normalt være tilsluttet et lokallag. Dersom det ikke finnes
et lokallag innen rimelig avstand til medlemmets adresse regnes man som
et direktemedlem.
§ 2.5 Rusmidler
Ingen medlemmer har lov til å verken oppbevare eller bruke alkohol eller
andre rusmidler på arrangementer i regi av Press. Unntak er tobakk og
snus såfremt bruken skjer på et egnet sted og på en måte som ivaretar
hensynet til allergikere og astmatikere.

§ 3 Lokallag
§ 3.1 Om lokallag
Lokallag er den laveste demokratiske enheten i Press innenfor et
geografisk område og skal bestå av minst fem medlemmer. Lokallaget har
navn etter følgende format: «(stedsnavn) Press». Et lokallag stiftes gjennom
å sende inn oppstartskjema til sekretariatet. Nye lokallag skal godkjennes
av Landsstyret.
§ 3.2 Styret
Lokallaget skal ha et styre på minst tre personer valgt av og blant
medlemmene i laget. Styret består minimum av leder, økonomiansvarlig
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og ett styremedlem. Styret er ansvarlig for den daglige driften av lokallaget
og at laget har aktivitet. Styret sitter fra årsmøte til årsmøte.
§ 3.3 Årsmøtet
Årsmøtet er lokallagets øverste demokratiske organ og skal avholdes hvert
år i perioden mellom 1. mai og 1. juli. Innkalling til årsmøtet sendes til lagets
medlemmer senest syv dager før årsmøtet skal avholdes. På et ordinært
årsmøte skal følgende saker behandles:
● Årsmelding
● Revidert regnskap
● Innkomne saker
● Budsjett
● Valg av styre
● Valg av revisor, som skal være en myndig utenforstående person
§ 3.4 Ekstraordinært årsmøte
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom Landsstyret,
lokallagsstyret eller 1/3 av medlemmene i lokallaget krever det. Innkalling
til ekstraordinært årsmøte sendes lagets medlemmer senest syv dager før
årsmøtet skal avholdes. På et ekstraordinært årsmøte kan kun de sakene
som står i innkallingen behandles.
§ 3.5 Lokallagets vedtekter
Lokallagenes vedtekter tar utgangspunkt i disse vedtektenes
bestemmelser om lokallag. Et lokallag kan vedta egne vedtekter på
årsmøtet med 2/3 flertall. Slike vedtekter kan ikke stride mot vedtektene til
Press og skal godkjennes av Landsstyret før de trer i kraft.
§ 3.6 Rapportering
Alle lokallag skal sende inn årsrapport, regnskap og eventuelle lokale
vedtekter til sentralleddet innen 1. juli. Lokallag som ikke rapporterer
forskriftsmessig mister representasjonsrett til Landsmøtet.
§ 3.7 Oppløsning
Et lokallag kan oppløses etter vedtak på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte. Et oppløsningsvedtak skal godkjennes av Landsstyret. Et lokallag
som ikke har hatt aktivitet på ett år, som ikke rapporterer forskriftsmessig
eller som motarbeider formålet til Press eller vedtektene kan vedtas
oppløst av Landsstyret. Når et lokallag oppløses tilfaller midler og eiendeler
Press sentralt.
§ 3.8 Studentlag
Studentlag er basert på ett eller flere studiesteder. Reglene for lokallag i
kapittel tre gjelder også studentlag.
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§ 3.9 Regioninndeling
Lokallag og studentlag er sortert i regioner. Regionene er organisert slik:
– Region Øst: Oslo, Viken og Innlandet
– Region Vest: Vestland og Rogaland
– Region Sør: Vestfold og Telemark og Agder
– Region Midt: Møre og Romsdal og Trøndelag
– Region Nord: Nordland og Troms og Finnmark
For lokallag som ligger på grensen mellom én eller flere regioner vedtar
Landsstyret regiontilhørighet.

§ 4 Landsmøtet
§ 4.1 Om Landsmøtet
Landsmøtet er det øverste demokratiske organet i Press og skal avholdes
hvert år innen utgangen av mai.
Med tale-, forslags- og stemmerett møter:
● Delegater fra lokallag: Lokallag som har rapportert forskriftsmessig
kan stille med tre delegater, deretter én delegat per 25. medlem
basert på medlemstallet 31. desember foregående år. Et lokallag kan
dog ikke stille med mer enn åtte delegater.
● Delegater for direktemedlemmer. Direktemedlemmer i en region
kan stille med inntil tre delegater. Landsstyret er ansvarlig for å
etterspørre interesse blant disse, samt organisere valg, minst tre
uker før Landsmøtet.
● Landsstyrets leder
Med tale- og forslagsrett møter:
● Observatører fra lokallag: Hvert lokallag kan stille med inntil fem
observatører.
● Observatører for direktemedlemmer: Direktemedlemmer i en
region kan stille med fem observatører. Landsstyret er ansvarlig for å
etterspørre interesse blant disse, samt organisere valg, minst tre
uker før Landsmøtet.
● Landsstyret og Sentralstyret: Medlemmer av Landsstyret og
Sentralstyret møter som observatører og kan ikke møte som
delegater fra lokallag eller direktemedlemmer.
● Daglig leder. Andre ansatte har møterett.
● Nominasjonskomiteen: Medlemmer av nominasjonskomiteen har
tale- og forslagsrett i saker om valg.
● Kontrollkomiteen: Medlemmer av kontrollkomiteen har tale- og
forslagsrett.
Landsmøtet kan vedta at andre skal innvilges møte-, tale-, og forslagsrett.
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§ 4.2 Behandling av grunndokumenter
Virksomhetsplanen og politisk plattform behandles hvert år. Endringer i
vedtektene blir behandlet de årene det foreligger endringsforslag.
Landsstyret setter ned landsmøteforberedende komiteer for
grunndokumentene, og velger mandat og sammensetning for disse.
Komité for vedtekter settes ned dersom Landsstyret anser det
hensiktsmessig. Dersom ikke, opptrer Landsstyret som forberedende
komité.
§ 4.3 Innkalling og vedtaksdyktighet
Innkalling med forslag til saksliste sendes elektronisk til lokallagene,
Landsstyret, Sentralstyret, nominasjonskomiteen, kontrollkomiteen og
direktemedlemmer senest ti uker før Landsmøtet. Sakspapirer og forslag til
dagsorden skal sendes til alle delegater og observatører senest fire uker før
Landsmøtet. Landsmøtet er vedtaksdyktigsdyktig med det antallet
delegater som møter når Landsmøtet er riktig innkalt.
§ 4.4 Saksliste
På et ordinært Landsmøte skal følgende saker behandles:
1. Konstituering
2. Årsberetninger
a. Landsstyrets beretning
b. Sentralstyrets beretning
c. Nominasjonskomiteens beretning
d. Kontrollkomiteens beretning
3. Virksomhetsplan
4. Politisk plattform
5. Godkjenning av regnskap for foregående år og revisors beretning
6. Budsjett for kommende år og fastsettelse av medlemskontingent
7. Uttalelser
8. Valg
§ 4.5 Ekstraordinært Landsmøte
Det innkalles til ekstraordinært Landsmøte om et flertall i Landsstyret eller
1/3 av lokallagene krever det. Ekstraordinært Landsmøte holdes innen åtte
uker etter at det er fremsatt krav om det. Landsstyret bestemmer tid og
sted. Innkalling sendes senest fem uker før møtet og følger ellers
bestemmelsen i § 4.3. Et ekstraordinært Landsmøte kan bare behandle
sakene som står på sakslisten.
§ 4.6 Saker, forslag og endringsforslag til Landsmøtet
Saker som skal behandles av Landsmøtet, samt endringsforslag til
vedtektene, må være Landsstyret i hende senest åtte uker før Landsmøtet.
Forslagsfrister for andre forslag fastsettes i forretningsorden. Endringer av
vedtektene vedtas med 2/3 flertall. Ved stemmelikhet i vedtak på
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Landsmøtet åpnes det for ny debatt. Ved andre gangs stemmelikhet
avgjør leders dobbeltstemme.
§ 4.7 Ikrafttredelse
Virksomhetsplanen og politisk plattform trer i kraft 1. juli samme år.
Endringer i vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at Landsmøtet er
avsluttet, med mindre Landsmøtet har vedtatt annet med 2/3 flertall.

§ 5 Landsstyret
§ 5.1 Om Landsstyret
Landsstyret er styret i Press og er det øverste organet mellom Landsmøter.
Landsstyret tar strategiske beslutninger for organisasjonen, og leder
organisasjonen etter de prioriteringer som er gitt av Landsmøtet og er
ansvarlig for at de vedtatte styringsdokumentene blir gjennomført.
Landsstyret kan fastsette instrukser for Sentralstyret og sekretariatet.
Landsstyret kan delegere myndighet til Sentralstyret, Arbeidsutvalget eller
daglig leder, men står selv ansvarlig overfor Landsmøtet.
§ 5.2 Landsstyrets sammensetning
Landsstyret består av ti medlemmer, samt leder. Hver region har to
representanter i Landsstyret. Nestledere møter som leders vara.
Sentralstyret og daglig leder har tale- og forslagsrett i Landsstyret. Daglig
leder forbereder sakene til Landsstyret, i samråd med Landsstyrets leder,
og har innstillingsplikt. Landsstyret kan innvilge andre tale- og forslagsrett.
§ 5.3 Representasjon og oppfølging
Landsstyrerepresentantene skal sørge for at interessene til lokallagene i sin
tilhørende region blir løftet på landsstyremøtene. Landsstyret har ansvar
for organisasjonen lokallagsoppfølging.
§ 5.4 Innkalling og vedtaksdyktighet
Det avholdes Landsstyremøte så ofte leder eller minst 50% av Landsstyrets
medlemmer finner det nødvendig, dog ikke mindre enn fire ganger i året.
Det innkalles til Landsstyremøte minst tre uker i forveien. To uker før møtet
sendes saksliste og sakspapirer til Landsstyret og lokallagsstyrene.
Landsstyret er vedtaksdyktigsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet åpnes det for ny debatt. Ved fortsatt stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.
§ 5.5 Landsstyremøte
På ordinært Landsstyremøte skal følgende saker behandles:
● Sentralstyrets beretning
● Orientering fra sekretariatet
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●
●
●
●
●
●

Orientering om økonomien
Kontrollkomiteens beretning
Nominasjonskomiteens beretning
Medlemstallsrapport
Lokallagsrapport
Landsstyrets time

Landsstyret skal årlig behandle:
● Forretningsorden
● Innstillinger til Landsmøtet
Landsstyret kan beslutte å lukke møtet. I lukket møte deltar kun leder,
Landsstyrets medlemmer og daglig leder.
§ 5.6 Ekstraordinært Landsstyremøte
Det kan innkalles til ekstraordinært Landsstyremøte dersom leder, 1/3 av
Landsstyrets medlemmer eller kontrollkomiteen krever det. Kun saker som
står oppført i innkallingen kan behandles i ekstraordinært Landsstyremøte.
Om det er behov av sakens natur kan det innkalles til ekstraordinært
Landsstyremøte med kortere innkallingsfrist enn i § 5.3. Slikt møte kan
avholdes over telefon eller internett såfremt alle Landsstyrets medlemmer
blir blitt gitt rimelig mulighet til å delta.

§ 6 Sentralstyret
§ 6.1 Om Sentralstyret
Sentralstyret er juridisk ansvarlig for den økonomiske driften av
organisasjonen. Sentralstyret er Landsstyrets utøvende organ i politiske
spørsmål og er en del av organisasjonens daglige virke. Sentralstyret
arbeider innenfor de rammene som blir satt gjennom vedtatte
styringsdokumenter, samt eventuelle instrukser fastsatt av Landsstyret.
§ 6.2 Sammensetning og bosted
Sentralstyret består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder og minst fire
medlemmer. Daglig leder har tale- og forslagsrett i Sentralstyret.
Sentralstyret må være bosatt i rimelig nærhet av organisasjonens sentrale
kontor.
§ 6.3 Innkalling og vedtaksdyktighet
Sentralstyret har møte så ofte leder eller minst tre medlemmer finner det
nødvendig. Sentralstyret innkalles til møte minst to dager i forveien, og er
vedtaksdyktig når minst halvparten av Sentralstyremedlemmene er til
stede. Ved stemmelikhet åpnes det for ny debatt. Ved fortsatt
stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

9

§ 6.4 Sentralstyremøte
På ordinært Sentralstyremøte skal følgende saker behandles:
● Kontorets virksomhet
● Hva skjer i lokallagene?
● Invitasjoner og forespørsler
Sentralstyret skal når det er behov for det behandle:
● Orientering om økonomien
● Økonomiske retningslinjer
§ 6.5 Ekstraordinært Sentralstyremøte
Det kan innkalles til ekstraordinært Sentralstyremøte dersom leder, 1/3 av
Sentralstyrets medlemmer eller kontrollkomiteen krever det. Kun saker
som står oppført i innkallingen kan behandles i ekstraordinært
Sentralstyremøte. Om det er behov av sakens natur kan det innkalles til
ekstraordinært Sentralstyremøte med kortere innkallingsfrist enn i § 6.3.
§ 6.6 Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av leder og de to nestlederne, og har myndighet til
å treffe beslutninger innenfor de rammer Landsstyret og Sentralstyret
fastsetter. Daglig leder har tale- og forslagsrett i Arbeidsutvalget.

§ 7 Nominasjonskomiteen
§ 7.1 Om Nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteen er Press sin valgkomité. Nominasjonskomiteen er
saksforberedende for saken valg på Landsmøtet og Landsstyremøter.
§ 7.2 Nominasjonskomiteens arbeid
Nominasjonskomiteen skal bistå alle kandidater med formalia knyttet til
valg, herunder, men ikke ekskludert til, informere om muligheten for å
stille til valg, offentliggjøring av kandidatur, prosessen rundt innstilling og
retten til å opprettholde et kandidatur. Nominasjonskomiteen skal drive
kartlegging av tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonen for å kartlegge
organisasjonens behov.

§ 8 Kontrollkomiteen
§ 8.1 Om Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen er organisasjonens kontrollorgan. Kontrollkomiteen skal
kontrollere at Press drives etter vedtektene, at vedtakene til Landsmøtet
blir satt ut i livet og at organisasjonens midler blir brukt i samsvar med
fattede vedtak.
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§ 8.2 Kontrollkomiteens arbeid
Kontrollkomiteen foretar tolkninger av Press sine vedtekter. Landsmøtet
kan med absolutt flertall overprøve Kontrollkomiteens tolkning.
Kontrollkomiteen har møte- og talerett i alle organer i Press, og har
forslagsrett til relevante saker i Sentralstyret og Landsstyret.
Kontrollkomiteen kan kreve å få tilgang til relevante dokumenter fra
Sentralstyret, Landsstyret, Sekretariatet og Nominasjonskomiteen.
Komiteen kan gi merknader til alle styrer, komiteer, utvalg og organer i
Press.
Dersom et organ nekter å rette seg etter henvisninger fra
Kontrollkomiteen, bringes saken inn for et høyere organ for vedtak.
Kontrollkomiteen skal komme med en innstilling til vedtak. Dersom
kontrollkomiteens innstilling er enstemmig trer denne i kraft inntil annet
vedtak er fattet.

§ 9 Økonomi og administrasjon
§ 9.1 Sekretariatet
Det daglige arbeidet i Press drives av et sekretariat som består av det
antallet årsverk og stillingshjemler Sentralstyret finner hensiktsmessig.
Sentralstyret ansetter daglig leder og fastsetter retningslinjer for andre
ansettelser. Medlemmer av Landsstyret og Sentralstyret må fratre sine verv
om de blir ansatt i sekretariatet. Det kan gjøres unntak ved kortvarige
engasjement eller prosjektstillinger.
§ 9.2 Prokura og signatur
Leder og daglig leder har prokura hver for seg. Landsstyret kan vedta at
andre skal ha prokura på vegne av Press. Arbeidsutvalget har signaturrett.
§ 9.3 Økonomi
Press og lokallagene har selvstendig økonomi. Landsstyret har innsynsrett i
alle sider ved lokallagenes økonomi for å sikre at lokallagets midler blir
brukt i tråd med organisasjonens formål. Sentralstyret fastsetter årlig
økonomiske retningslinjer for Press som gjelder for alle organisasjonsledd.

§ 10 Eksklusjon, suspensjon og mistillit
§ 10.1 Grunnlag for eksklusjon
Det kan foreligge grunnlag for eksklusjon dersom et medlem i Press:
● bruker sitt medlemskap til å profilere/fremme standpunkter som
bryter med organisasjonens idégrunnlag
● utnytter sin posisjon, stilling eller tillitsverv i Press til egen vinning
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●
●

utviser en personlig framtreden som ikke er forenelig med
medlemskap
på annet vis handler i strid med Press’ vedtekter eller verdier

§ 10.2 Suspensjon
Ved mistanke om at det foreligger grunnlag for eksklusjon kan et medlem
suspenderes. Ved suspensjon mister et medlem sine demokratiske
rettigheter i Press, sine verv og har ikke lengre anledning til å delta på
arrangementer i Press.
§ 10.3 Vedtak om suspensjon og eksklusjon
Vedtak om suspensjon og eksklusjon fattes av arbeidsutvalget. Slike vedtak
kan påklages til Landsstyret som fatter endelig vedtak i lukket møte.
Landsstyrets vedtak kan ikke påklages.
§ 10.4 Ikrafttredelse
Vedtak om suspensjon trer i kraft umiddelbart. Før vedtak om eksklusjon
fattes skal medlemmet få anledning til å forklare seg for organet som fatter
vedtaket. I dette møtet har medlemmet anledning til å ta med seg en
representant om medlemmet ønsker det.
§ 10.5 Mistillit
Medlemmer av Landsstyret og Sentralstyret kan fremme mistillitsforslag
mot medlemmer av Landsstyret og Sentralstyret. Et flertall av
Kontrollkomiteen kan fremme mistillitsforslag mot medlemmer og
varamedlemmer av Kontrollkomiteen, Nominasjonskomiteen, Landsstyret
og Sentralstyret. Mistillitsforslag skal behandles av Landsstyret og vedtas
med 2/3 flertall.

§ 11 Oppløsning
§ 11.1 Vedtak om oppløsning
Press kan oppløses dersom dette vedtas på to etterfølgende Landsmøter
med 2/3 flertall. Organisasjonen kan likevel ikke oppløses dersom 1/3 av
lokallagene skriftlig tilkjennegir at de ønsker å fortsette driften.
§ 11.2 Ved oppløsning
Ved oppløsning av Press tilfaller midlene til Redd Barna Norge øremerket
arbeidet i tråd med formålet til Press.
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Valgreglement for Press – Redd Barna Ungdom
Landsmøtet
På Landsmøtet skal følgende tillitsverv velges:
● Leder
● 1. nestleder
● 2. nestleder
● Landsstyret
● Sentralstyret
● Tre medlemmer av nominasjonskomiteen med funksjonstid på ett
år
● Ett medlem av nominasjonskomiteen med funksjonstid på to år
● Ett medlem av kontrollkomiteen med funksjonstid på ett år
● Ett medlem av kontrollkomiteen med funksjonstid på to år
● Ett varamedlem av kontrollkomiteen med funksjonstid på ett år
● Revisor for ett år
Leder, 1. nestleder og 2. nestleder velges ved særskilt valg. Landsstyret
innstiller på revisor. Nominasjonskomiteen innstiller på de øvrige vervene.
Tillitsverv valgt på landsmøtet varer fra 1. juli til 30. juni året etter med
mindre vedtektene eller valgreglementet sier annet, eller dersom
Landsmøtet vedtar noe annet i forbindelse med det enkelte valget.
Landsmøtet kan vedta retningslinjer for tillitsvalgte i Press. Et slikt vedtak
må fattes før fristen for å stille til valg går ut. De som velges til tillitsverv
som faller under forpliktelsene er nødt til å signere disse før vedkommende
tiltrer vervet sitt.
Behandling av personvalg
Personvalg i Press avgjøres ved alminnelig flertall. Valget gjennomføres
skriftlig dersom det er to eller flere kandidater til en plass. Hvis det kun
finnes én kandidat velges kandidaten ved akklamasjon. Det åpnes for én
støttetale per kandidat. Ved stemmelikhet mellom to kandidater åpnes det
for én støttetale til per kandidat, før ny votering gjennomføres.
Supplering
Dersom det finnes åpne plasser til Landsstyret, Sentralstyret,
Nominasjonskomiteen og Kontrollkomiteen kan Landsstyret supplere
organene.
Partipolitiske tillitsverv
Personer som innehar lønnede eller sentrale tillitsverv i partipolitiske
organisasjoner, partipolitiske ungdomsorganisasjoner, eller som er
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folkevalgte i Storting, Sameting, Fylkesting eller kommunestyrer kan ikke
inneha verv i Press sitt Sentralstyre.
Kjønnsfordeling
Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i alle Press sine organer.
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