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Innkalling til Landsmøte 2022 i Organisasjonen for
barnevernsforeldre (OBF)

Hovedstyret i OBF har gleden av å invitere deg til vårt kommende
Landsmøte (LM) som avholdes på Gardermoen 23.oktober 2022. Årets
Landsmøte foregår som et hybrid landsmøte, delvis fysisk og delvis
digitalt, noe som åpner for at langt flere får muligheten til å
delta.
OBF er en organisasjon med store ambisjoner og høye mål, årets
landsmøte vil bære preg av dette.

Dato: Landsmøtet 23.oktober 2022
Kl: 13.00-16.00 inkl lunsj og pauser
Sted: Gardermoen (nærmere info kommer...)

Tidsplan:
Innkallingen sendes våre medlemmer 14.august 2022, via mail til de
vi har mailadresse til, men all informasjon vil også legges ut på
websiden, medlemssidene og alle nettverksgruppene til OBF.
Innkomne saker må meldes innen 18.september 2022 til leder Merethe
Løland. Alle som melder inn saker til LM, må selv møte digitalt
eller fysisk for å presentere sakene og eventuelt svare på
spørsmål.
Sakspapirene sendes våre medlemmer innen 2.oktober 2022, via mail
til de vi har mailadresse til, men all informasjon vil også legges
ut på websiden, medlemssidene og alle nettverksgruppene til OBF.
Sakspapirene vil inneholde:
- Styret og valgkomiteen sin innstilling til nytt styre
- Styrets og eventuelle innkomne forslag til vedtekter og
politisk plattform
- Alle innkomne saker slik forslagene er mottatt
- Redegjørelse for gjennomføring av Landsmøte
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Medlemmer som ønsker å melde sin interesse for styreplass kan ta
kontakt med valgkomiteens medlemmer:
•
•
•

Julianna Weber mobil: 48608632 e-post: jultes86@gmail.com
Laila Hamound mobil: 94254802 e-post: hamoundlaila@gmail.com

Utgangspunktet for dette landsmøte er litt annerledes enn det
pleier å være. Vanligvis når vi går til Landsmøte ønsker vi å
finne gode styrekandidater til halvparten av styreplassene, fordi
vi i styret blir valgt for 2 eller 4 år. Nå har vi gjennom flere
år hatt et stort styre bestående av 6 + 2, mens vi denne gangen
forsøker å endre vedtektene slik at styret etter landsmøte skal
bestå av 4 + 1. Årsaken handler helst om at vi ønsker å få litt
mer arbeidsro i styret og har gjennom flere år opplevd
gjentagenede utskiftinger i styret, noe som krever mye opplæring
og mye ekstra arbeid og nye samarbeidsmetoder og nye relasjoner
skal bygges. Likevel er det slik at vi er en demokratisk
organisasjon, som hele tiden er på utkikk etter de aller beste
kandidatene til å lede organisasjonen vår. Det som er nytt for
arbeidet i år er at vi åpner for at de som ønsker plass i styret,
men ikke når helt opp kan bli oppnevnt som OBF sine egne
ressurspersoner å få oppnevnt en egen oppgave eller
ansvarsområdet. Vi ønsker alle som vil å bidra velkomne på laget.

Fra vedtektene våre:
Landsmøte er organisasjonens øverste organ, og kan avgjøre ethvert
spørsmål innen OBF. Alle vedtak som fattes på Landsmøtet, er
bindende.
Landsmøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned hver 2. år.
Landsmøtet skal behandle:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Årsberetning
Regnskap og revisjonsberetning for begge periodene
Politisk plattform for de kommende 2 år
Andre saker og innkomne forslag
Vedtektsendringer
Rammebudsjett for kommende 2 år
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g) Valg av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1. og 2
varamedlem
Hovedstyret i OBF ønsker ved dette Landsmøtet og fremme sak om å
redusere antall medlemmer i styret og dernest fjerne nestleder
funksjonen. Hovedårsaken til disse endringene handler om at
funksjonen til nestleder ikke har vært mulig å opprettholde ved
gjentagende utskiftninger i styret. Den andre årsaken handler om
at man ønsker mindre utskiftinger i løpet av de neste årene i
håp om å bygge et stabilt styre som opplever mindre variasjon i
arbeidsmetode og nye relasjoner, som særlig krever mye opplæring
som ikke kommer til nytte over tid.
Vi har kommet i en situasjon der man i utgangspunktet har 4 + 1
ledige verv eller 5 + 2 ledige verv. Dersom vi beholder dagens
antall styreplasser har vi et medlem som ved forrige valg ble
valgt for 4 år, noe som gjør at vedkommende derfor har 2 år
igjen. Dersom Landsmøtet går inn for å endre antall styreplasser
vil alle (4 + 1) styreplassene være tilgjengelige under LM 2022.

Følgende verv etter nåværende vedtekter:
Leder – Merethe Løland på valg 2 år
Nestleder – Ingen innehar dette vervet pr idag 4 år
Styremedlem – Jenny Marie Gulbrandsen ikke på valg
Styremedlem – Svein Westrheim på valg 2 år
Konstituert styremedlem – Ingen innehar dette vervet
Konstituert styremedlem – Ingen innehar dette vervet
Varamedlem 1: ingen innehar dette vervet pr idag 2 år
Varamedlem 2: ingen innehar dette vervet pr idag 2 år

Følgende verv dersom Hovedstyret får medhold i sitt ønske om å
redusere antall styreplasser:

Leder – Merethe Løland på valg 4 år
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Styremedlem – Jenny Marie Gulbrandsen på valg 2 eller 4 år
Styremedlem – Svein Westrheim på valg 2 eller 4 år
For å stille som kandidat til styret vårt må man:
- Være betalende medlem
- Være fysisk eller digitalt tilstede under Landsmøte og gi en
presentasjon av seg selv og sitt kandidatur
- Respektere og anerkjenne vår formålsparagraf
- Ha kjennskap til våre vedtekter
- Delta på 4 faste styremøter årlig på inntil 4 timer pr
møte(digitalt)
- Fatte nødvendige vedtak i forbindelse med rapportering
(feb/mars hvert år)
Hovedstyret og valgkomiteen kan legge frem hvert sine forslag til
styresammensetningen.
I tillegg skal det nedsettes en valkomite bestående av 3
medlemmer.
Alle våre
komme med
vedtekter
politiske

ordinære medlemmer kan stille som kandidater til styret,
forslag til saker som skal behandles, forslag til
eller endringer og komme med forslag/endringer til vår
plattform.

Ønsker du å delta på Landsmøte send en mail til
leder@barnevernsforeldrene.no slik at vi får en oversikt over
intressen. OBF vil ikke dekke reiser til årets LM, medlemmer kan
fritt stille på egen regning.

Mvh

Hovedstyre i OBF
v/leder Merethe Løland
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