
Vedtekter Norges Fredslag, vedtatt på Årsmøtet 2004 
 
Sist revidert på Årsmøtet 2014 
 
§ 1 Formål 
Norges Fredslag lager fred ved å utvikle fredskultur, begrense voldsmakt og arbeide med ikke-voldelig 
håndtering av konflikter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
§ 2 Medlemskap 

a) Enhver som slutter seg til hovedtrekkene i Norges Fredslags prinsipprogram kan bli medlem av 
organisasjonen. 

b) Organisasjoner og institusjoner kan bli støttemedlemmer i Norges Fredslag. Enkeltmedlemmer kan også 
bli støttemedlemmer. Støttemedlemskap gir ikke stemmerett på Årsmøtet. 

c) Man blir medlem gjennom å betale den kontingent som er fastsatt av Årsmøtet. 
d) Medlemmer som ikke har betalt kontingent på de siste to år, skal slettes fra medlemsregisteret etter å ha 

blitt varslet om dette. 
e) Personer som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme Norges Fredslags formål, kan 

utnevnes til æresmedlemmer. Slik utnevning foretas av Årsmøtet etter enstemmig innstilling fra Styret. 
 
§ 3 Organisasjon 

a) Norges Fredslags formelle organer er Årsmøtet, Ekstraordinært årsmøte, Styret, og Valgkomiteen. 
b) Norges Fredslag består av enkeltmedlemmer, lokallag og grupper/nettverk av 

 medlemmer. 
i. Lokallag skal årlig sende årsmøtereferat og årsmelding til styret. Grupper og nettverk skal årlig 

sende årsmelding til Styret. 
ii. Lokallag kan vedta egne vedtekter som ikke strider mot NFLs vedtekter eller hovedtrekkene i 

prinsipprogrammet. Grupper/nettverk trenger ikke egne vedtekter. 
iii. Hvis et lokallag opphører å fungere, skal dets midler deponeres hos NFL sentralt i tre år. 

Deretter legges det ned hvis ikke aktiviteten er gjenopptatt, og midlene tilfaller NFL. 
 
§ 4 Årsmøtet 

a) Årsmøtet er NFLs øverste organ. 
b) Årsmøtet holdes i løpet av første tertial hvert år.  
c) Styret fastsetter tid og sted for Årsmøtet, og Styret er ansvarlig for innkalling, forberedelser og 

gjennomføring. 
d) Sammensetning: 

i. Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende eller foregående år, og som er 
innmeldt minst fire uker før Årsmøtet, har stemmerett. 

ii. Om 2/3 flertall av de stemmeberettigede i henhold til ovennevnte punkt på Årsmøtet ønsker å 
gjøre unntak fra disse kriterier for stemmerett, kan Årsmøtet gjøre dette. 

iii. Alle medlemmer har tale- og forslagsrett. 
iv. Styret kan invitere æresmedlemmer og andre gjester til Årsmøtet. Gjester som ikke er 

medlemmer kan innvilges talerett. 
e) Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

i. Hvem som er stemmeberettiget. 
ii. Vedtak av forretningsorden for Årsmøtet. 
iii. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
iv. Valg av møteleder, referent og to referatunderskrivere. 
v. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte. 
vi. Årsmelding fra Styret. 
vii. Rapporter fra lokallag og grupper. 
viii. Revidert regnskap for foregående år og beslutning om å frita Styret for ansvar. 
ix. Vedtak av budsjett for inneværende år. 
x. Fastsettelse av kontingent for neste år. 
xi. Forslag til resolusjoner. 
xii. Innmelding av Norges Fredslag i eksterne sammenslutninger, og bekreftelse av 

innmeldingsvedtak fattet av Styret. 
xiii. Innkomne forslag. 
xiv. Valg: 

(a) Valg av leder. 



(b) Valg av nestleder. 
(c) Valg av økonomiansvarlig. 
(d) Valg av 2 andre medlemmer av Styret. 
(e) Valg av 3 varamedlemmer til Styret. 
(f) Valg av revisor. 
(g) Valg av tre medlemmer til Valgkomitéen. 
(h) Valg av konfliktombud. 

f) Forberedelse: 
i. Årsmøtet skal innkalles med minimum seks ukers varsel 
ii. Følgende sakspapirer skal sendes ut til påmeldte deltakere og gjøres tilgjengelige for alle 

medlemmer seinest to uker før Årsmøtet: 
(a) Forslag til dagsorden. 
(b) Årsmelding. 
(c) Regnskap. 
(d) Forslag til handlingsprogram. 
(e) Innsendte forslag til resolusjoner med Styrets eventuelle kommentarer. 

iii. Fristen for å foreslå resolusjoner er fire uker før årsmøtet. Styret kan kommentere innsendte 
forslag. Resolusjoner som kommer inn etter fristen kan realitetsbehandles dersom Årsmøtet 
vedtar dette med 2/3 flertall. 

iv. Forslag til vedtektsendringer må være Styret i hende minimum 2 måneder før Årsmøtet, og 
kunngjøres for medlemmene sammen med innkallingen til Årsmøtet. Årsmøtet kan ikke 
realitetsbehandle forslag der disse fristene ikke er overholdt. 

g) Avstemninger 
i. Alle beslutninger tas med alminnelig flertall der ikke annet framgår av vedtektene. 
ii. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt fra medlemmer som ikke er til stede. 
iii. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
iv. Er det flere enn to forslag til samme punkt, stemmes det først over det forslag som avviker 

mest fra det opprinnelige forslag. Slik fortsettes det helt til et forslag har fått flertall. 
v. Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning og regnskap. 

h) Valg 
i. Alle valg foretas med alminnelig flertall. 
ii. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt fra medlemmer som ikke er til stede. 
iii. Dersom minst en årsmøtedelegat ber om det, skal valg foretas skriftlig og hemmelig. 
iv. Er det flere enn to kandidater til samme verv, skal den som får færrest stemmer strykes, og det 

stemmes på nytt. Slik fortsettes det helt til en kandidat har fått flertall av avgitte, ikke blanke, 
stemmer. 

v. Ved stemmelikhet, foretas det omvalg mellom de kandidater som har fått like mange stemmer. 
Ved fortsatt stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

vi. Det skal tilstrebes at hvert kjønn er representert med minimum 40 % i alle NFLs organer. 
i) Årsmøtereferatet skal underskrives av de valgte referatunderskrivere. Det sendes årsmøtedeltakerne og 

gjøres tilgjengelig for alle medlemmer seinest én måned etter Årsmøtet, og godkjennes på neste 
Årsmøte. 

 
§ 5 Ekstraordinært årsmøte 

a) Ekstraordinært årsmøte innkalles av Styret med de samme frister som for ordinært Årsmøte og med 
samme krav til utsendelse av sakspapirer. 

b) Ekstraordinært årsmøte kan kreves av minimum 25 % av NFLs medlemmer eller minimum halvparten 
av lokallagene og temagruppene. 

c) Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen. 
d) Bestemmelsene for Årsmøtet i §§4c, d, f, g, h og i gjelder også for Ekstraordinært årsmøte. 

 
§ 6 Styret 

a) Styret er ansvarlig for den overordnede og strategiske utviklingen av NFL, og følger opp vedtak fattet 
av Årsmøtet. I tillegg er styret ansvarlig for at organisasjonen drives sunt og følger det til enhver tid 
gjeldende regelverk, herunder norsk lov og organisasjonens egne vedtekter.  

b) Styret velges av Årsmøtet for ett år av gangen, og består av Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig og 2 
andre medlemmer. Årsmøtet velger også 3 varamedlemmer til Styret. Varamedlemmene kan møte med 
tale- og forslagsrett på alle styremøter, og får stemmerett ved forfall fra ordinære styremedlemmer. 

c) Styret innkalles når leder, nestleder eller minst 2 medlemmer ønsker det, og med minst 10 dagers varsel. 
d) Styret er vedtaksdyktig når minimum halvparten av medlemmene er til stede. 



e) Det skal tilstrebes vedtak ved konsensus. Er ikke dette mulig, følger Styret de samme avstemningsregler 
som gitt i årsmøtet i §4g.  

f) Styret har som minimum følgende ansvarsoppgaver: 
i. Bestemme signatur for NFL. 
ii. Foreta eventuelle ansettelser. 
iii. Forberede Årsmøtet. 

g) Styret har også mandat til å: 
i. Revidere budsjett i løpet av året. 
ii. Oppnevne og nominere representanter til nasjonale og internasjonale sammenslutninger der 

NFL er representert. 
iii. Vedta innmeldinger i aksjoner og sammenslutninger. Innmeldingen må deretter bekreftes av 

førstkommende Årsmøte. 
h) Utkast til referat fra styremøtene skal sendes Styrets medlemmer seinest én uke etter hvert møte. 

Referatet godkjennes på neste møte i Styret. 
 
§ 7 Valgkomiteen 

a) Valgkomiteens mandat er å fremme forslag til Årsmøtet på de valg Årsmøtet skal foreta, (unntatt valg 
av ny valgkomité) innen de frister vedtektene fastsetter. 

b) Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av Årsmøtet, og konstituerer seg selv. 
c) Forslag til årsmøtet på ny Valgkomité fremmes av Styret. 

 
§ 8 Konfliktombud 

a) Konfliktombudet har som ansvar å megle i konflikter mellom ulike organer og tillitsvalgte i NFL. Som 
megler skal konfliktombudet ikke avsi noen dom over hvem som har rett og galt, men tilrettelegge en 
prosess som gjør det lettere for de involverte parter å løse konflikter på en gjensidig tilfredsstillende 
måte. 

b) Konfliktombudet skal være en person med erfaring fra konflikthåndtering og megling, og med godt 
kjennskap til NFL. 

c) Konfliktombudet velges av Årsmøtet. 
 
§ 9 Intern kommunikasjon og informasjon 

a) Det fremste kontaktledd innad i NFL er bladet ”Fredsviljen”. Redaktør for Fredsviljen utnevnes av 
styret. Dersom redaktørene ikke samtidig er  styremedlem, kan han/hun møte på styremøtene. 
Redaktøren utnevner selv et redaksjonsråd. I tillegg til Fredsviljen skal styret holde medlemmene 
jevnlig informert om saker av interesse. 

b) NFL skal ha en internettside med viktig basisinformasjon om NFL og informasjon om pågående 
aktiviteter. Sakspapirer til Årsmøtet, samt referater fra Årsmøtet og styremøter skal legges ut på 
nettsiden. 

 
§ 10 Suspensjon og ekskludering 

a) Handlinger som er uforenlige med NFLs formål, vedtekter og/eller prinsipprogram, og som samtidig er 
til skade for organisasjonen, kan føre til suspensjon og/eller ekskludering. Eksempler på slike 
handlinger er: 

i. Åpenbart rasistiske og fremmedfiendtlige offentlige utsagn, eller annen for offentlig hets av 
grupper og enkeltmennesker.  

ii. Bruk av vold, trusler om vold eller oppfordring til vold. 
b) Vedtak om suspensjon eller ekskludering kan ikke fattes før Konfliktombudet har søkt å megle i 

konflikten. 
c) Vedtak om suspensjon kan treffes av årsmøtet. Vedtaket må være begrunnet, og angi tidsperiode for 

suspensjonen. 
d) Vedtak om ekskludering kan kun treffes av Årsmøtet. Vedtaket må være begrunnet, og gjelder til det 

eventuelt oppheves av et seinere årsmøte.  
e) Den som får suspensjons- eller ekskluderingssak mot seg skal gis skriftlig varsel om forslaget og 

begrunnelsen for dette, og har rett til å tale sin sak på det  årsmøte som behandler saken. Varselet må 
være postlagt minst en måned før møtet holdes. 

 
 
 
 
 



§ 11 Økonomi, revisjon og signatur 
a) Medlemskontingent innkreves av NFL sentralt. Årsmøtet kan fastsette ulike kontingenter for ulike 

grupper. 
b) NFL skal ha en revisor som velges av Årsmøtet. Revisor er ansvarlig for å granske NFLs regnskaper og 

avgi revisjonsberetning til Årsmøtet. 
c) Styret avgjør hvem som forplikter NFL med sin/sine underskrift(er). 

 
§ 12 Oppløsning 

a) Vedtak om oppløsning må fattes av det ordinære Årsmøtet. 
b) Vedtak om oppløsning må fattes med flertall (avholdende stemmer telles ikke), og maksimum 10 

stemmer mot forslaget. 
c) Hvis NFL oppløses, overdras foreningens midler og eiendeler til Norges Fredsråd. Eventuelle vilkår 

knyttet til overdragelse fattes samtidig med vedtak om oppløsning, og med ordinært flertall. 
 
§ 13 Vedtektsendringer 

a) Disse vedtektene kan kun endres av Årsmøtet eller Ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall (avholdende 
stemmer telles ikke). 

b) Forslag til endringer må være Styret i hende minimum 2 måneder før Årsmøtet, og kunngjøres for 
medlemmene sammen med innkallingen til Årsmøtet. 

c) Årsmøtet kan ikke realitetsbehandle forslag der disse fristene ikke er overholdt. 
d) Vedtektsendringer trer i kraft når møtet de vedtas på er hevet. 

 
 
 
 
Vedlegg 1 
REGLER FOR PROSJEKTER INNENFOR NORGES FREDSLAG 

1. Prosjektene må være innenfor Norges Fredslags overordnede målsetting. Det gis tidsbegrensede 
bevilgninger til gjennomføringen av prosjektene innenfor den rammen som Styret har fastsatt. 

2. Alle prosjekter skal ha en klar målsetting, en framdriftsplan og et budsjett for gjennomføring av hele 
prosjektet. Mulige samarbeidspartnere og finansieringskilder skal oppgis. 

3. Prosjektene skal ha en prosjektansvarlig. Vedkommende rapporterer overfor styret om framdriften og 
resultatene og er ansvarlig for prosjektets regnskap og budsjett. 

 
Vedlegg 2 
FORVALTNING AV STIFTELSEN FREDS MIDLER 

1. De overførte midlene fra Stiftelsen Fred skal føres som egen post i regnskapet. 
2. Midlene skal kun brukes til Fredslagets prosjekter. 
3. Styret i NFL vedtar bruk av den årlige avkastningen av midlene i tråd med formålet nevnt i pkt. 2. Dette 

settes opp som egen post i de årlige regnskap og budsjetter. 
4. Kun Årsmøtet i NFL kan vedta bruk av midlene utover den årlige avkastningen, og kun i 

overensstemmelse med formålet nevnt i pkt. 2. 
5. Endringer i disse retningslinjene kan kun vedtas av Årsmøtet med 2/3 flertall. 

 


