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VEDTEKTER FOR FORENINGEN 

FAMILIENS RETTIGHETER 

                 

 

                                                               08.05.2021 

NAVN:  

§ 1. Stiftelsens navn er Familiens rettigheter. 

Helhetlig ressurstenkning og innsats rundt menneske og barnefamilien. 

«Familiens og barnets stemme». Forslag til endring.  

 

FORMÅL:  

§ 2. Stiftelsens formål er å skape en helhetlig ressurstenkning og innsats 

rundt menneske og barnefamilien.  

Bidra til et enda bedre og tryggere samfunn og skole for barn og familie 

gjennom følgende punkter. Punktene er nåværende forslag til endring og 

vedtektene kan endres i fremtiden:  

1. Utarbeiding og innføring av et formelt Anbefalingsskjema  



2 
 

2. Utarbeiding og innføring av en formell Kartleggingsrapport av 

hjelpebehov og antall timebehov for barn, unge, voksne og familier med 

sykdom som gir et mandat og ansvar til fagpersoner.  

3. Bidra til ressursorientert holdning og menneskesyn i 

barne/familievern/hjelpeapparat 

3. Opparbeide en hjemmeside med informasjon om familiens rettigheter 

med et stort fokus på barn og mennesker/familier som har utfordringer 

med psykisk/fysisk sykdom/nedsatt funksjonsevne.  

4. Skape et større fokus og bevissthet rundt viktigheten av tverrfaglig 

samarbeid mellom instanser som arbeider med barn og familier.  

5. I utdanning og kurs av de som arbeider/skal arbeide med mennesker og 

familier bør dette emne prioriteres høyt:  

I. Kunnskap om tverrfaglig samarbeid mellom 

instanser. 

II. Kunnskap om instanser og hva de tilbyr av 

forebyggende hjelpetjenester.  

III. Kunnskap om 

anbefalingsskjema/bekymringsskjema.  

IV. Relasjonskompetansen.  

V. Anerkjennende relasjoner.  

VI. Utarbeide utredningsskjema i forhold til om 

personen har evne til: Empati, medfølelse, helhet og 

ressurstenkning, kunnskap om instanser og tverrfaglig 

samarbeid.  

VII. Ressurstenkning.  

VIII. Kulturrelativistisk perspektiv. Kulturen vi kommer 

fra påvirker den vi er som forelder. Normer, regler, adferd er 

ulikt ut ifra bakgrunn og tro. Hvordan se verden fra et annets 

menneskets perspektiv?  



3 
 

7. Utarbeide en Eksistensiell didaktikk og pedagogikk for skolen med 

fokus på den indre orientering, kontakt med følelser/bli kjent med oss 

selv med spesielt fokus på verktøy som musikk, eksistensiell samtale, 

være verdifull i seg selv og opplevelse og sansing.  

8. Arbeide for at COS-P (trygghetssirkelen) eller annet 

foreldreveiledningskurs eventuelt utviklet av familiens rettigheter eller 

andre anbefales sterkt til nybakte foreldre gjennom lege og/eller 

helsesøster. Vi får utdanning og kurs i alt annet enn hvordan ta vare på et 

barn, barnets utvikling. Mange tør ikke ta imot kurs fordi de er redd for å 

ikke gjøre det bra nok og at barnevernet skal ta barna fra dem.  

9. Arbeide for å skape et syn på barnet som inkluderer den voksnes 

nysgjerrighet i forhold til å oppdage og støtte dets autensitet, naturlige 

medfødte evner og videreutviklingen av disse.  

10. Arbeide for at alle skoler skal ha en sosiallærer i 100% stilling som 

kun har tid og fokus til/på samtale med barn og unge. Mål: Bidra til økt 

trygghet. Bidra til å forebygge vansker. Bidra til å tidlig oppdage 

vold/overgrep. Bidra til å kontakte riktig instans gjennom 

anbefalingsskjema eller bekymringsskjema med mål om å støtte familier 

og barn i vanskelige situasjoner på et tidlig stadium. Bidra til å melde fra 

om vold/overgrep.  

 

§ 3 ORGANISASJON 

 

Foreningen for Familiens rettigheter er selveiende. Ingen, verken 

medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, 

eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

 

§ 4 MEDLEMSKAP 

 

Alle som ønsker å lære mer om rettigheter og/eller bidra positivt til 

foreningens arbeid, kan tegne medlemskap.  
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§ 5 RETTIGHETER OG PLIKTER KNYTTET TIL 

MEDLEMSSKAP 

 

Alle betalende medlemmer som ønsker å bidra positivt til foreningens 

arbeid kan delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i 

Foreningen for Familiens Rettigheter. Medlemmer som skylder 

kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, 

og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. 

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte. 

 

§ 6 ÅRSMØTE 

 

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av april, er foreningens 

høyeste myndighet. Årsmøtet er 

vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og 

alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet 

avgjøres ved leders dobbeltstemme. Årsmøtet innkalles av styret med 

minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved 

elektronisk kunngjøring gjennom hjemmesiden og sosiale media. Forslag 

som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker 

før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene 

senest en uke før årsmøtet. 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, 

med mindre 3/4 av de stemmeberettigede krever det. 

 

§ 7 ÅRSMØTETS OPPGAVER 

 

Årsmøtet skal 

• Behandle årsmelding, behandle revidert regnskap, behandle innkomne 

ideer og forslag, fastsette kontingent, vedta budsjett og velge: leder og 
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nestleder – styremedlemmer – varamedlemmer – revisor (gjerne for to år 

av gangen). 

 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 1 måneds varsel etter vedtak i 

Foreningen for Familiens rettigheters styre. Ved ekstra ordinært årsmøte 

behandles kun de saker som er uttrykkelig nevnt i innkallingen. 

 

§ 9 STYRE 

 

Foreningen har et styre på 2-5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet 

mellom årsmøtene. Styret avtaler selv sine møter. Styret er 

beslutningsdyktig når minst to av styremedlemmene, inklusive styrets 

leder eller nestleder, er til stede. 

Styret skal 

• iverksette årsmøtebestemmelser 

• oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre 

spesielle oppgaver, og 

utarbeide instruks for disse 

• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i 

henhold til gjeldende 

instrukser og bestemmelser 

• representere foreningen utad på en måte som speiler foreningen 

Familiens rettigheters formål.  

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. 

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 10 MANDAT TIL Å REPRESENTERE FAMILIENS 

RETTIGHETER 

 

Styrets leder, nestleder eller den styret bemyndiger, er Foreningen for 

Familiens rettigheters talsperson i offentligheten. 
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§ 11 SIGNATURRETT 

Foreningen for Familiens rettigheters styreleder har signaturrett og kan 

underskrive på vegne av foreningen. Styrer kan tildele signaturretten til et 

utvalg styremedlemmer, eller til andre roller i foreningen. De kan da ha 

signaturrett hver for seg og/eller i fellesskap.  

 

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER 

 

Endringer i disse vedtekter kan vedtas av årsmøtet med to tredjedels 

flertall av de fremmøtte stemmer. 

§ 13 KONTIGENT 

Årlige kontingentsatser fastsettes av årsmøtet. 

§ 14 UTEMELDING OG EKSKLUSJON 

Utmelding fra foreningen skal skje skriftlig senest 1. september året før 

utmeldelsen trer i kraft. 

Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse vedtekter 

eller ellers opptrer illojalt, ulovlig eller på en måte som er egnet til å 

svekke tilliten til foreningens formål, kan ekskluderes etter vedtak i 

styret. 

 

§ 13 OPPLØSNING 

 

Oppløsning av Foreningen for Familiens rettigheter kan bare behandles 

på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningen for Familiens rettigheters 

formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 

foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en 

ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav 

på foreningens midler eller andel av disse. 

 

Vedtatt på stiftelsesmøte – Nittedal, 08. mai 2021. 


