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Søknad om medlemskap i LNU 
1. Om organisasjonen

1.1. Organisasjonens navn

1.2. Organisasjonens adresse 

1.3. Organisasjonens telefonnummer 

1.4. Organisasjonens stiftelsesdato 

1.5. Organisasjonens formål 

1.6. Navn på organisasjonens leder 

1.7. Er organisasjonen en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon? 

 Ja 
 Nei 

Hvis nei, oppgi navn og adresse til eventuell hovedorganisasjon 

1.8. Er organisasjonen åpen for medlemmer fra hele landet (landsomfattende organisasjon) 

 Ja 
 Nei 
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2. Om organisasjonens oppbygging
2.1. Gi en kort beskrivelse av forholdet mellom lokallag/distriktslag/fylkeslag og organisasjonenes
nasjonale ledd på eget ark som merkes pkt. 2.1.

2.2. Antall lokallag

2.3. Landsmøtets sammensetning: gi en oversikt på eget ark som merkes pkt. 2.3. 

2.4. Hvordan og av hvem velges sentralledelsen? 

2.5. Send følgende dokumenter og informasjon som vedlegg til søknaden: 

1: Organisasjonens gjeldende vedtekter. 
2: Beskrivelse av lokallagsaktiviteter (5-6 eksempler), som viser typiske eksempler på lokal 
virksomhet. Send også med eventuelle medlemsblad og annet informasjonsmateriale. 

3. Om organisasjonens medlemmer
3.1. Hvordan kan man bli medlem av organisasjonen?

3.2. Antall medlemmer totalt 

3.3. Antall medlemmer under 30 år 

3.4. Gi en beskrivelse av hvordan enkeltmedlemmer kan påvirke organisasjonenes ledelse og 
arbeid på eget ark, merket pkt. 3.4. 
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4. Om organisasjonen og evt. hovedorganisasjonen
4.1. Gi en beskrivelse av eventuelt samarbeid mellom lokallag og hovedorganisasjonens lokallag på
eget ark som merkes pkt. 4.1.

4.2. Gi en beskrivelse av eventuelt samarbeid mellom organisasjonens sentralledelse og
hovedorganisasjonen på eget ark som merkes pkt. 4.2.

4.3. Kan hovedorganisasjonen influere på valg i organisasjonen på:

Lokalt plan  Ja  Nei 
Sentralt plan  Ja  Nei 

Hvis ja, beskriv hvordan på eget ark merket pkt. 4.3. 

4.4. Kan hovedorganisasjonen influere på vedtak angående: 

Organisasjonens vedtekter  Ja  Nei 
Organisasjonens program  Ja  Nei 
Organisasjonens økonomi  Ja  Nei 
Ansettelser i organisasjonen  Ja  Nei 
Organisasjonens uttalelser  Ja  Nei 

Hvis ja, beskriv hvordan på eget ark merket pkt. 4.4. 

4.5. Har organisasjonen et nært samarbeid organisatorisk, administrativt eller på en annen måte 
med andre organisasjoner (ikke hovedorganisasjoner)? 

 Ja 
 Nei 

Hvis ja, gi en beskrivelse av samarbeidet på eget ark merket pkt. 4.5. 

5. Om organisasjonens økonomi
5.1. Legg ved organisasjonens nyeste reviderte regnskap som vedlegg.
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6. Om organisasjonens sekretariat 
6.1. Hvor mange er ansatt i organisasjonens sekretariat? 
 
Deltidsstillinger 

 
Heltidsstillinger 

 

6.2. Hvem ansetter sekretariatets medlemmer? 

 

6.3. Hvem fastsetter sekretariatets oppgaver? 

 

6.4. Lønnes sekretariatet over organisasjonens eget budsjett? 
 

 Ja 
 Nei 

 

7. LNU-kategorier 
I hvilken av følgende fem LNU-grupper for organisasjoner vil deres organisasjon helst plasseres? 
 

 Barn og friluft 
 Livssynsbaserte 
 Kultur og fritid 
 Samfunnspolitiske 
 Student og elev 

 

Underskrift 
Sted 

 

Dato 

 

 

 

Leder       Daglig leder 
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