
Forslag til vedtektsendring §6  

Landsmøtet for ImF-UNG 14.mai 

 

Nåværende vedtekter: 

6.1 Landsmøtet består av: 

6.1.1 Utsendinger fra ImF-UNGs lag, foreninger, kor og grupper. Utsendingene velges av og 

blant medlemmene som er fylt 15 år, etter følgende fordeling innenfor ImFs kretsgrenser. 

Minst en av de ansatte og to fra Barne- og ungdomsnemda bør møte: 

1-30 foreninger = 6 utsendinger 

31-60 foreninger = 7 utsendinger 

61-90 foreninger = 8 utsendinger 

91-120 foreninger = 9 utsendinger 

121-150 foreninger = 10 utsendinger 

osv. 

I saker som har relevans for barn/unge under 15 år forplikter Landsmøte å ta disse med på råd. 

6.1.2 Landsstyrets valgte medlemmer. 

6.1.3 De ansatte ved ImF-UNG sentralt, men de har ikke stemmerett. Landsstyrets faste 

medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår styrets økonomiske disposisjoner. 

6.1.4 Følgende inviteres med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: 

▪ ImFs generalsekretær, og en representant for Forbundsstyret. 

▪ En representant fra hver av ImFs skoler. 

▪ Landsstyret kan i tillegg invitere andre de finner tjenlig. 

 

Vedtektsforslag: 
 

6.1 Landsmøtet består av: 

 

6.1.1 Utsendinger fra lag tilsluttet ImF-UNG. Utsendingene velges av og blant medlemmene 

som er fylt 15 år. I saker som har relevans for barn/unge under 15 år forplikter Landsmøtet å 

ta disse med på råd. Hvert lag med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Lag 

med 25-50 medlemmer kan sende fire utsendinger. Fellesskap med 50-75 kan sende seks 

utsendinger osv. 

 

6.1.2 Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i ImF-UNG. 

 

6.1.3 Landsstyrets valgte medlemmer. 



 

6.1.4 De ansatte ved ImF-UNG sentralt, men de har ikke stemmerett. Landsstyrets faste 

medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår styrets økonomiske disposisjoner. 

 

6.1.5 Følgende inviteres med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: 

▪ ImFs generalsekretær, og en representant for Forbundsstyret. 

▪ En representant fra hver av ImFs skoler. 

▪ Landsstyret kan i tillegg invitere andre de finner tjenlig. 
 

 


