Prinsipprogram
LNU har som mål å fremje interessene til frivillige og demokratiske barne- og
ungdomsorganisasjonar. LNU vil medverke til å ta vare på og fremje mangfaldet av
barne- og ungdomsorganisasjonar, slik at barn og unge skal velje mellom, og bli
kjende med ulike idear og arbeidsmåtar. Slik vil frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonar ta vare på og styrke miljø der eigenaktivitet og samarbeid
blir vektlagt.
LNU har som mål å fremje solidaritet, rettferd, nestekjærleik og forvaltaransvar,
nasjonalt og internasjonalt, mellom anna gjennom samarbeid og kontakt på tvers av
politiske og kulturelle grenser. LNU skal arbeide ut frå FN og Europarådet sine
konvensjonar om menneskerettane. Alle barn og unge må gjevast same høve til å
utvikle og realisere evnene sine. For å oppnå dette må ein streve etter rettferdig
fordeling av samfunnsgoda, mellom einskildmenneske, grupper, distrikt i vårt land
og mellom rike og fattige nasjonar.
For LNU er det overordna at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i
demokratisk arbeid, og at alle skal vere sikra retten til å drive slikt arbeid. Gjennom
eigne demokratiske organisasjonar skal barn og ungdom kunne fremje sine
synspunkt både nasjonalt og internasjonalt. Frivillig innsats, mellom anna gjennom
organisasjonar er avgjerande for utviklinga av demokrati, sosiale nettverk,
mellommenneskeleg forståing og omsorg. Ungdom må sikrast reelt høve til
medansvar og deltaking.
I samarbeid mellom organisasjonar byggjer LNU på prinsippa om respekt for ulike
livssyn og politiske oppfatningar, likestilling mellom jente og gut, toleranse for og
vilje til å inkludere menneske med ulik funksjonsevne, respekt for ulik seksuell
legning, og respekt for ulik etnisk tilknyting og kulturbakgrunn.
LNU si verksemd byggjer i tillegg på tre grunnleggjande verdipar. Det fyrste
verdiparet er frivilligheit og engasjement. Unge menneskje som går saman i arbeidet
for noko dei trur på, er sjølve grunnlaget for alle dei frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonane. Ei av dei viktigaste oppgåvene til LNU er å styrke
sivilsamfunnet og fremme forståing og respekt for det frivillige arbeidet av, for og
med barn og unge. Det andre verdiparet er demokrati og innverknad. Gjennom
deltaking i dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane kan barn og unge
påverke aktuelle instansar, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. LNU
arbeider for å auke den reelle innverknaden unge har overfor styresmaktene og
offentlege institusjonar. LNU vil medverke til at barne- og ungdomsorganisasjonane
blir ein viktig og synleg arena for deltaking og ein akseptert kanal for barn og unge
sine interesser i offentlige avgjerdsprosessar. Det tredje verdiparet er mangfald og
solidaritet. Alle unge skal bli inkluderte i organisasjonsfellesskapet. LNU tar avstand
frå alle former for negativ diskriminering på bakgrunn av etnisitet, kjønn,
funksjonsnedsetjingar, seksuell orientering, politisk overtyding, sosial bakgrunn eller
tru.
LNU skal arbeide aktivt for å sikre gode arbeidsvilkår og rom for frivillig innsats, slik
at organisasjonar bli betre i stand til å ta vare på interessene sine og fremje sine
målsetjingar.
LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere
talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.
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Formål
§1
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et
samarbeidsorgan for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i nasjonale og
internasjonale spørsmål av interesse for barn og ungdom, og har til oppgave å:
a) Drøfte og uttale seg om saker av interesse for det frivillige barne- og
ungdomsarbeidet og av felles interesse for de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene, samt saker av allmenn interesse for barn og ungdom.
b) Representere barne- og ungdomsorganisasjonene nasjonalt og internasjonalt.
c) Gi tilbud om felles opplæring og trening av ledere for det frivillige barne- og
ungdomsarbeidet.
d) Arbeide for å bedre vilkårene for å drive frivillig organisasjonsarbeid, herunder
offentlige støtteordninger for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene.
e) Virke for internasjonal kontakt og forståelse mellom barn og ungdom fra ulike
land og legge grunnlaget for samarbeid mellom norske, utenlandske og
internasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner.
f) Sørge for at alle støtteordninger som administreres av LNU er åpne for alle LNUs
medlemsorganisasjoner
§2
LNU baserer sitt arbeid på FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs og
Europarådets konvensjoner om menneskerettigheter. LNU vil arbeide for demokrati,
sosial rettferdighet, nasjonal selvbestemmelse og arbeide mot undertrykkelse.
Prinsippet om ikke-diskriminering skal ligge til grunn for LNUs arbeid. Dette
innebærer at man ikke skal diskriminere på bakgrunn av etnisitet, kjønn, seksuell
orientering, religion eller funksjonsnedsettelser.
Medlemskap
3
Organisasjoner som ønsker å tilslutte seg LNU må være frivillige, selvstendige,
demokratiske og landsomfattende organisasjoner av barn og ungdom som arbeider
for barn og ungdom, med spørsmål som angår barn og ungdom, som anerkjenner
vedtektene og arbeidsprogrammet til LNU.
Medlemskap kan tildeles organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav:
§4
Demokrati- og selvstendighetskrav
a) Organisasjonen må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle
medlemmene, og alle medlemmer over 12 år må ha like rettigheter i beslutninger
og valg.
b) Mer enn halvparten av medlemmene i organisasjonen må være under 30 år.

c) Organisasjonen må bygge sin virksomhet på lokal aktivitet.
d) Organisasjonen må ha en egen sentral ledelse som er demokratisk valgt blant
medlemmene.
e) Organisasjonen må ha selvstendig økonomi, og være politisk og organisatorisk
uavhengig av andre organisasjoner.
§5
Størrelses- og utbredelseskrav
a) Organisasjoner må ha minst 300 individuelle medlemmer under 30 år basert på
organisasjonens egen definisjon av medlemmer.
b) Organisasjonen må ha vært i virksomhet i minst 2 år.
c) Organisasjonen må ha et nasjonalt siktemål, og ha aktivitet i minst 4 fylker.
§6
Unntaksbestemmelser for kravene til fullt medlemskap etter § 5:
a) Organisasjoner som omfatter ungdom under utdanning som varer minst 2 år kan
gis fullt medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til individuelt
medlemskap etter § 5a.
b) Organisasjoner som har et begrenset rekrutteringsgrunnlag kan gis fullt
medlemskap selv om de ikke tilfredsstiller kravene til størrelse etter § 5a.
§7
Fordi LNU ønsker en mangfoldig medlemsmasse, kan organisasjoner som ønsker
fullt medlemskap i LNU og som oppfyller kravene til medlemskap etter §4, men som
ikke oppfyller kravene etter § 5, tildeles etableringsmedlemskap.
LNU sitt styre vedtar retningslinjer for etableringsmedlemskap. Ved tildeling av
etableringsmedlemskap skal organisasjonene signere på disse retningslinjene med
eventuelle vedlegg. Hvis retningslinene brytes, kan styret i LNU melde ut
organisasjonen.
§8
Observatørstatus kan tildeles:
a) Samarbeidsorganisasjoner som driver barne- og ungdomsarbeid, der
hovedtyngden av medlemsorganisasjonene ikke er medlemmer av LNU.
b) Organisasjoner som oppfyller kravene til fullt medlemskap etter §§ 4 og 5, men
som ikke ønsker fullt medlemskap.
c) Andre barne- og ungdomsorganisasjoner som ikke oppfyller medlemskravene
etter § 4, men som oppfyller kravene etter § 5 og som LNU finner det særlig
verdifullt å samarbeide med.
§9
Medlemskap eller observatørstatus kan ikke tildeles:
a) Organisasjoner som hovedsaklig arbeider med idrettslige aktiviteter kan ikke få
medlemskap.
b) Organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller tjener utenforstående
kommersielle interesser
c) Organisasjoner som gjennom sitt formål, praksis, struktur eller samarbeid med
andre motarbeider demokrati eller opptrer i konflikt med FNs konvensjon om
barnets
rettigheter
og
FNs
og
Europarådets
konvensjoner
om
menneskerettighetene.
d) Ad hoc-organisasjoner

§ 10
Medlemskap og observatørstatus avgjøres av Representantskapet med absolutt
flertall etter innstilling fra styret. Søknad om medlemskap eller observatørstatus med
relevante opplysninger etter § 4 og 5, sendes LNUs sekretariat senest 60 dager før et
representantskapsmøte. Søknaden sendes Representantskapet sammen med styrets
innstilling senest 30 dager før representantskapsmøtet.
§ 11
Organisasjoner som motarbeider LNUs formål eller virksomhet, kan fratas
medlemskapet. Organisasjoner som ikke lenger tilfredsstiller kravene til medlemskap
eller observatørstatus, kan fratas den gjeldende status de har i LNU. Organisasjoner
med fullt medlemskap, men som ikke lenger tilfredsstiller kravene, kan gis
observatørstatus uten å søke på nytt.
Representantskapet fatter slike vedtak med 2/3 flertall (blanke stemmer teller i mot),
etter innstilling fra styret.
Søknad om endring i medlemskapsstatus for organisasjoner med fullt medlemskap
eller observatørstatus oppfattes ikke av kravet i 5b dersom endringen dreier seg om
navn eller form.
Representantskapet
§ 12
Representantskapet, som er LNUs øverste organ, består av 2 representanter fra hver
medlemsorganisasjon med tale-, forslags-, og stemmerett. 1 representant gir en 1
stemme. Etableringsmedlemmer kan møte med 2 representanter som har tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett. Organisasjoner med observatørstatus kan møte
med 2 representanter som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Organisasjonene må ha betalt medlemskontingent for foregående år for å få
stemmerett. Fullmakt for organisasjonens representant sendes til LNUs sekretariat
senest 14 dager før representantskapsmøtet.
§ 13
Representantskapsmøtet holdes innen utgangen av april. Møtet innkalles med 60
dagers varsel. Dagsorden med sakspapir sendes medlemsorganisasjonene 30 dager
på forhånd.
§ 14
Ekstraordinært representantskapsmøte skal avholdes dersom styret eller 1/3 av
medlemsorganisasjonene krever det.
Tidspunkt og sted for ekstraordinært representantskapsmøte fastsettes av styret og
skal finne sted senest 5 uker etter krav ifølge § 11 er fremsatt.
Innkalling og saksliste til ekstraordinært representantskapsmøte skal sendes ut
senest 4 uker før møtet.
Utsending av saksdokumenter skal skje senest 2 uker før møtet. Ekstraordinært
representantskapsmøte skal kun behandle saker nevnt i den på forhånd utsendte
saksliste.
Påmelding med fullmakter fra medlemsorganisasjonene sendes sekretariatet minst 1
uke før møtet.

§ 15
Medlemmene av LNUs styre og generalsekretæren har møteplikt og tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett, på representantskapsmøtene.
§ 16
Møter i representantskapet ledes av LNUs leder. Representantskapet kan velge
settedirigent. Settedirigentene kan ikke være delegat til representantskapsmøtet.
§ 17
Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, fattes beslutninger med simpelt flertall.
Avstemninger foregår ved visning av stemmetegn. Ved valg av personer foretas
skriftlig avstemming hvis minst en av de stemmeberettigede i representantskapet
krever det.
Dersom det er 2 eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig. Det
kreves absolutt flertall for å bli valgt. Dersom ingen blir valgt, deltar de 2
kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang. Valget skal være skriftlig, og det
kreves simpelt flertall for å bli valgt.
§ 18
I disse vedtektene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de
tilstedeværende stemmeberettigede for et forslag, mens simpelt flertall skal forstås
som mer enn halvparten av de avgitte stemmene, (blanke stemmer teller ikke).
§ 19
Møter i representantskapet er beslutningsdyktige når representanter for minst
halvparten av medlemsorganisasjonene er tilstede.
§ 20
Representantskapet skal behandle:
- Årsmelding fra foregående år
- Regnskap fra foregående år og revisjonsrapport
- Rapport fra kontrollkomiteen
- Arbeidsprogram (hvert 2. år)
- Budsjett
- Medlemskontingentens størrelse
- Valg av styre og kontrollkomite
- Valg av valgkomite
- Saker styret fremmer
- Representantskapet skal behandle saker som en medlemsorganisasjon senest 60
dager før møtet ber om at blir behandlet.
§ 21
Tiltredelsestidspunkt for alle tillitsverv valgt av representantskapsmøtet er 7. juni.
Styret
§ 22
Styret i LNU består av leder, 2 nestledere og 7 styremedlemmer med 2
varamedlemmer som velges av representantskapet. Valgbare til LNUs styre er bare
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De ansatte velger 1 representant til styret med tale og forslagsrett.
§ 23
Leder og nestleder velges særskilt. De øvrige styremedlemmene velges også særskilt,
plass for plass. Det må være minst 1 kandidat til hver plass som skal besettes.
Dersom det bare er 1 kandidat til en plass, foretas valget ved akklamasjon, med
mindre noen av de stemmeberettigede krever skriftlig avstemning. Det kreves
simpelt flertall for å bli valgt.
§ 24
Kun kandidater som er nominert av medlemsorganisasjonene eller foreslått av
valgkomiteen er valgbare. Kandidater må nomineres minst 60 dager før
representantskapsmøtet. Medlemsorganisasjonene skal informeres om tidsfristen
minst 30 dager på forhånd.
§ 25
Styrets funksjonstid er 2 år, og halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år.
Varamedlemmene velges for ett år. Leder og nestleder velges aldri for samme
periode. De ansattes styrerepresentant har funksjonstid på ett år.
§ 26
Styret leder LNUs virksomhet mellom representantskapsmøtene, uttaler seg på
vegne av LNU og har ansvaret for at arbeidsprogrammet blir gjennomført.
§ 27
Arbeidsutvalget består av leder og nestlederne. Styret kan blant styremedlemmene
velge vararepresentanter til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget er ikke et politisk
beslutningsorgan, men forvalter LNUs politikk etter bestemmelser gitt av
representantskapet og styret.
§ 28
LNUs styre representerer organisasjonen utad. Styrets arbeidsutvalg har tegningsrett
for LNU.
§ 29
Styret og arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene
er tilstede.
§ 30
Protokoller og referater fra arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen
legges fram for styret.
Kontrollkomité
§ 31
Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges for 2 år med absolutt flertall av
representantskapet etter samme regler som ved valg av styret. 1 henholdsvis 2
medlemmer står på valg hvert år. Valgbare til kontrollkomiteen er bare
representanter fra organisasjoner med fullt medlemskap.

§ 32
Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og
forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at
styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet.
Komiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
§ 33
Kontrollkomiteen skal årlig gi en rapport til representantskapet, og skal innstille om
godkjenning av LNUs regnskaper.
§ 34
Etter innstilling fra kontrollkomiteen engasjerer representantskapet statsautorisert
revisor for LNU.
Klageutvalget
§ 35
Klageutvalget har fem medlemmer og består av kontrollkomiteen og to
representanter som velges direkte på representantskapsmøtet for 2 år med absolutt
flertall etter samme regler som ved valg av styret, jf. vedtektene § 21 flg. Det velges
også en leder av klageutvalget på representantskapsmøtet. Organisasjonene kan selv
nominere kandidater til klageutvalget. De som nomineres bør ha god kjennskap til
arbeidet i barne- og ungdomsorganisasjonene.
§ 36
Klageutvalget har til oppgave å behandle klager på LNUs støtteordninger og er
endelig klageinstans. Klageutvalget er vedtaksdyktig med minst tre av fem
medlemmer til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Utvalg og arbeidsgrupper
§ 37
Styret kan opprette rådgivende utvalg og arbeidsgrupper på ulike arbeidsområder
for LNU. Utvalgene og arbeidsgruppene skal arbeide etter instruks og mandat gitt av
styret og være ansvarlige ovenfor styret.
§ 38
Utvalgene og arbeidsgruppene skal ha det antall medlemmer som styret fastsetter.
De skal sammensettes av styremedlemmer og medlemmer som oppnevnes etter
nominasjon fra medlems- og/eller observatørorganisasjonene. Funksjonsperioden er
ett år eller den periode styret bestemmer. Styret utpeker fortrinnsvis
styremedlemmer som ledere for hvert av utvalgene og arbeidsgruppene.

Valgkomité
§ 39

Valgkomiteen, som består av 7 medlemmer, innstiller ovenfor representantskapet på
valg av styre og kontrollkomite. Valgkomiteen skal vektlegge forholdsmessig
representativitet mellom organisasjonsgruppene i sin innstilling.
Valgkomiteen velges for ett år av gangen. 6 av medlemmene velges av
representantskapet etter innstilling fra styret. Bare representanter fra organisasjoner
med fullt medlemskap er valgbare. 1 medlem velges av styret som hovedregel blant
de medlemmer som trer ut av styret på kommende representantskapsmøte.
Valgkomiteen velger selv sin leder. Komiteen er beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene er til stede.
Sekretariat
§ 40
LNUs daglige arbeid utføres av sekretariatet. Sekretariatet ledes av egen
generalsekretær som ansettes av styret på åremål. Sekretariatet består av det antall
ansatte styret finner hensiktsmessig og forsvarlig. Styret fastsetter retningslinjer for
ansettelser.
Vedtektsendringer og oppløsing
§ 41
Disse vedtektene kan bare endres av representantskapet med 2/3 flertall, (blanke
stemmer teller i mot). Endringsforslag må sendes LNUs sekretariat senest 60 dager
før et representantskapsmøte og sendes medlemsorganisasjonene senest 30 dager før
møtet.
§ 42
Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter representantskapsmøtets slutt.
§ 43
Vedtak om å oppløse LNU krever 3/4 flertall, og må fattes på 2 påfølgende
representantskapsmøter. Blanke stemmer teller i mot. Ved oppløsning skal LNUs
eventuelle midler overføres til relevante samarbeidsorganisasjoner som arbeider med
spørsmål som faller inn under LNUs formål.

