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Kapittel 1 Innledende bestemmelser 
§ 1 Formål 
Redd Barnas lokale og regionale arbeid skal 
fremme Redd Barnas formål slik det er nedfelt i 
statuttene. 
 
§ 2 Om Redd Barna 
Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt 
rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og 
religiøst nøytral. Redd Barna kjemper for barns 
rettigheter gjennom å:  

1. Delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid 
for å innfri barns rettigheter. 

2. Legge til rette for barn og unges 
medvirkning i saker som angår dem. 

3. Utvikle og dele kunnskap om barns 
rettigheter og levevilkår. 

4. Jobbe med barnepolitisk påvirkningsarbeid. 
 

§ 3 Regional organisering 
Redd Barnas medlemsorganisasjon er inndelt i 
regioner. Medlemsstyret fastsetter antallet og 
grensene mellom regionene.  
 
§ 4 Lokal organisering av Redd Barna-
medlemmer 
Redd Barnas medlemmer kan være organisert i 
Redd Barna-grupper eller være medlemmer i den 
selvstendige organisasjonen Press – Redd Barna 
Ungdom. Reglene om medlemskap i Redd Barna 
framgår av organisasjonens statutter. Arbeidet skal 
bidra til å fremme Redd Barnas formål slik de er 
nedfelt i § 1. 
 
Kapittel 2 Redd Barna-grupper 
§ 5 Etablering 
En Redd Barna-gruppe og dens styre dannes i 
samarbeid med administrasjonen, ved 

regionkontoret. Regionkontoret registrerer 
oppstartsdatoen. 
 
§ 6 Aktivitet 
En Redd Barna-gruppe velger selv sine aktiviteter, 
sitt aktivitetsnivå og hvilke regionale oppgaver de 
vil delta i.  
 
§ 7 Styresammensetning 
Styret i en Redd Barna-gruppe skal bestå av minst 
tre medlemmer. Styret må ha leder og 
økonomiansvarlig. Disse må være over 18 år. 
Styrets medlemmer velges for ett år om gangen. De 
kan gjenvelges. 
 
§ 8 Styrets beslutningsdyktighet 
Styret i en Redd Barna-gruppe er beslutningsdyktig 
når minst tre styremedlemmer er til stede. Alle 
vedtak i styret avgjøres med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  
 
§ 9 Styrets hovedoppgaver 
Styrets hovedoppgaver er: 

1. Lede gruppen og dets aktiviteter. 
2. Gi informasjon til egne medlemmer og 

lokalsamfunnet. 
3. Forvalte gruppens midler i samsvar med 

Redd Barnas formål, regnskapsinstruks og 
gjeldende retningslinjer. 

4. Innkalle til gruppens årsmøte og legge fram 
til behandling de saker som er nevnt i § 11. 

5. Holde kontakt med og rapportere til eget 
regionkontor i samsvar med Redd Barnas 
rapporteringsinstruks.  
 

§ 10 Årsmøte 
Årsmøtet er Redd Barna-gruppens høyeste 
myndighet. 
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1. Medlemmer og regionkontoret innkalles til 
årsmøte med minst to ukers varsel. 
Årsmøtet skal helst avholdes innen 
utgangen av februar. 

2. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet 
må være kommet til styret innen 10 dager 
før møtet finner sted. 

3. Dagsorden og saksdokumenter gjøres kjent 
for dem som er innkalt med minst én ukes 
varsel. 
 

§ 11 Årsmøtets oppgaver 
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker 
behandles: 

1. Årsmelding 
2. Årsregnskap 
3. Årsplan og budsjett for kommende år 
4. Valg av nytt styre og en person utenfor 

styret til å kontrollere regnskapet for Redd 
Barna-grupper med egne inntekter 

5. Andre saker oppført på dagsorden 
 
§ 12 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når et flertall av 
styret eller et flertall av Redd Barna-gruppens 
medlemmer krever det. Innkalling sendes ut med 
minst én ukes varsel. Det ekstraordinære årsmøtet 
kan bare behandle de saker som har forårsaket 
innkallingen og som er ført opp på utsendt 
dagsorden. 
 
§ 13 Vedtak på årsmøte 
Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte 
avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 
har styreleder dobbeltstemme. Årsmøteprotokoll 
signeres av to personer blant de frammøtte. 
 
§ 14 Nedleggelse av Redd Barna-grupper 
(1) En Redd Barna-gruppe kan nedlegges etter 

vedtak på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte. Forslag om nedleggelse må være 
oppført på dagsorden til møtet og oppnå minst 
2/3 av de avgitte stemmer for å være gyldig. 

(2) Hovedstyret kan treffe vedtak om å nedlegge 
en Redd Barna-gruppe ved følgende tilfeller: 

1. Dersom gruppen ikke arbeider i 
overenstemmelse med organisasjonens 
statutter og vedtekter. Før hovedstyret 
treffer sitt vedtak skal gruppens styre 
gis anledning til å uttale seg.   

2. Dersom regionkontoret rapporterer 
om at gruppen ikke har hatt aktivitet 
det forutgående året. 

(3) Gjenstående midler fra en Redd Barna-gruppe 
tilfaller Redd Barna ved nedleggelse uansett 
årsak. Gruppens gaver og støtte som er gitt 
med forutsetning om lokal bruk tilfaller annen 
lokal gruppe i regionen eller gruppens 
regionkontor. 

 
Kapittel 3 Regionmøte 
§ 15 Generelt 
(1) Regionmøtet er medlemmenes møtested 

mellom landsmøtene. Det har formelle 
oppgaver som nevnt i dagsorden og en 
informasjons- og temadel som skal skape økt 
interesse for Redd Barnas arbeid ute og 
hjemme. 

(2) Regionmøter holdes minst én gang, høyst to 
ganger i året i hver region. 

(3) Regionmøtene planlegges og gjennomføres av 
regionens medlemmer i medlemsstyret, i 
samarbeid med regionkontoret. 
 

§ 16 Møteinnkalling 
Regionmøte innkalles av regionkontoret med to 
måneders varsel til: 

1. Redd Barna-grupper i regionen. 
2. Press – Redd Barna Ungdoms lokallag i 

regionen. 
3. Øvrige registrerte medlemmer, så langt det 

er praktisk mulig. 
4. Medlemmer av den regionale 

nominasjonskomiteen. 
5. Regionens medlemmer og varamedlemmer 

av medlemsstyret. 
6. Medlemsstyrets leder og hovedstyrets 

leder, samt leder av kontrollkomiteen, 
statuttkomiteen, valgkomiteen og den 
nasjonale nominasjonskomiteen. 
 

§ 17 Innmelding av saker 
Saker som ønskes behandlet på regionmøtet må 
være sendt regionkontoret senest én måned før 
møtet finner sted. 
 
§ 18 Utsending av saksdokumenter 
Program og saksdokumenter skal sendes ut minst 
to uker før regionmøtet finner sted til påmeldte 
medlemmer og de som er nevnt under § 16.5 og § 
16.6.  
 
§ 19 Hovedoppgaver 
På regionmøtet kan følgende saker behandles: 

1. Innkomne forslag og saker fra 
organisasjonen og medlemmer i regionen. 
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2. Forslag som ønskes behandlet i Redd 
Barnas styrende organer. 
 

§ 20 Talerett og stemmerett 
Alle medlemmer som er registrert i regionen, 
sentralt tillitsvalgte og alle ansatte har talerett. 
Bare medlemmer i regionen og regionalt valgte 
tillitsvalgte har stemmerett. 
 
§ 21 Vedtak på regionmøtet 
Alle vedtak på regionmøtet avgjøres med 
alminnelig flertall. Regionmøteprotokoll signeres av 
to personer valgt blant de frammøtte og sendes til 
de frammøtte, regionkontoret og medlemsstyrets 
leder. 
 
§ 22 Valg av regional nominasjonskomité 
(1) Under nest siste regionmøte før et landsmøte 

foretar regionmøtet valg av tre medlemmer til 
en regional nominasjonskomité etter forslag 
fra regionens medlemmer i medlemsstyret.  

(2) Den regionale nominasjonskomiteen skal 
fremme forslag om kandidater til de 
nominasjoner og valg som skal foretas på siste 
regionmøte før landsmøtet.  

(3) Den regionale nominasjonskomiteen velger 
selv sin leder.  

 
§ 23 Valg og nominasjon til landsmøtet 
(1) Senest én måned før siste regionmøte før et 

landsmøte må innstillingen fra den regionale 
nominasjonskomiteen være klar og oversendt 
eget regionkontor. Innstillingen skal inneholde 
navn på kandidatene, adresse, tilhørighet til 
Redd Barna, litt om bakgrunn og bekreftelse på 
at kandidaten er blitt spurt og sagt seg villig. 
Forslaget skal så langt som mulig avspeile Redd 
Barnas virksomhet i regionen. 

(2) Siste regionmøte før landsmøtet foretar: 
1. Valg av inntil 15 delegater og like 

mange varadelegater fra egen region til 
landsmøtet (som er nevnt i statuttene § 
28) 

2. Nominasjon av medlemmer og 
varamedlemmer fra egen region til 
medlemsstyret (som er nevnt i 
statuttene § 28). 

(3) Nominasjon og valg ledes av den regionale 
nominasjonskomiteens leder. De 
stemmeberettigede har stemmeplikt, men kan 
stemme blankt. Når det foreligger forslag om 
flere enn én person til et verv eller flere 
personer enn det antall delegater og 

varadelegater regionen kan sende til 
landsmøtet, skal nominasjonen/valget være 
skriftlig. 

(4) Enhver stemmeberettiget kan sette fram forslag 
om alternative kandidater. Vedkommende skal 
være forespurt og ha sagt seg villig. Skriftlig 
forslag skal leveres den regionale 
nominasjonskomiteens leder én uke før 
regionmøtet åpner. 

(5) Medlemmer av medlemsstyret, 
kontrollkomiteen, hovedstyret, statuttkomiteen, 
valgkomiteen samt ansatte i Redd Barna kan 
ikke velges som delegater fra regionen. 
Varamedlemmer av medlemsstyret og 
hovedstyret kan velges som delegater. 

(6) Den regionale nominasjonskomiteen fremmer 
sitt forslag om det antall nye medlemmer til 
medlemsstyret som er fastsatt for regionen 
etter statuttenes bestemmelser. 

(7) Regionmøtene nominerer kandidater til 
medlemsstyret fra egen region. Det er 
landsmøtet som velger medlemsstyret.  

 
Kapittel 4 Andre bestemmelser 
§ 24 Fastsetting av vedtekter for lokalt og 
regionalt arbeid 
Forslag til vedtektsendringer oversendes 
statuttkomiteen. Statuttkomiteen skal legge fram 
forslag til vedtektsendringer for hovedstyret og 
medlemsstyret for drøfting. Statuttkomiteen 
kvalitetssikrer og omarbeider forslag dersom det er 
nødvendig før forslaget fremmes for medlemsstyret 
for endelig vedtak. Endring av vedtektene vedtas av 
medlemsstyret ved alminnelig flertall. 
 
§ 25 Eksklusjon og suspensjon av medlemmer 
I henhold til statuttene kan et medlem som ikke 
følger organisasjonens statutter og vedtekter, men 
motarbeider organisasjonens formål eller skader 
organisasjonen på annen måte, kan suspenderes 
eller ekskluderes fra Redd Barna. Avgjørelsen om 
suspensjon eller eksklusjon treffes av hovedstyrets 
leder, medlemsstyrets leder og generalsekretær. 
Saken behandles etter gjeldende retningslinjer for 
varsling av kritikkverdige forhold.  
 

< 
 

Tidligere revidert av representantskapet/medlemsstyret 
17. november 2013, 25. oktober 2015, 6. november 

2016, 15. juni 2019 og 10. november 2019.  
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