30. mars 2017

VEDTEKTER FOR
FRIVILLIGE ORGANISASJONERS REDNINGSFAGLIGE FORUM

KAPITTEL 1 – NAVN OG FORMÅL:
§1
Organisasjonens navn er:
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, forkortet til FORF.
§2
FORF har som formål:
• Å være et samarbeidsorgan for de frivillige organisasjonene som er engasjert i den
norske redningstjenesten
• Arbeide for et godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og de redningsfaglige
myndigheter (Redningsrådet, Justisdepartementet, Hovedredningssentralene, Politiet,
Lensmannsetaten og eventuelt andre)
• Arbeide aktivt for å synliggjøre behovet for de frivillige organisasjonene, særlig overfor
politiske myndigheter
• Arbeide aktivt for å skaffe offentlig støtte til medlemsorganisasjonene
• Som høringsinstans samle inn og viderebringe medlemsorganisasjonenes synspunkter
• Å fremme medlemsorganisasjonenes redningsfaglige kompetanse.
§3
FORF skal ikke, uten samtykke, ha noen operativ eller linjemessig funksjon i eller på vegne av
den enkelte medlemsorganisasjon.
KAPITTEL 2 – ORGANISASJONEN:
ÅRSMØTET
§4
Årsmøtet er FORFs høyeste myndighet. Medlemsorganisasjonene kan hver møte med fem
representanter på årsmøtet. Representantene har alle tale- og forslagsrett. Ved alle
avstemninger har hver av medlemsorganisasjonene en - 1 - stemme.
§5
Årsmøtet innkalles med minst en - 1 - måneds skriftlig varsel og skal avholdes innen utgangen av
mars måned. Med innkallingen skal det følge årsberetning, regnskap, revisjonsberetning,
aktivitetsplan med tilhørende budsjettforslag og eventuelt innkomne forslag (saker til
behandling samt valgkomiteens forslag).
Regnskapsperioden følger kalenderåret.
§6
Årsmøtet skal:
1. Registrere og godkjenne de frammøtte og fastsette stemmerett
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
4. Behandle og godkjenne årsberetning
5. Behandle og godkjenne årsregnskap med revisjonsberetning
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6. Behandle innkomne forslag
7. Presentasjon og godkjennelse av aktivitetsplan med budsjett
8. Gjennomføre valg som bestemt i § 8.
§7
Saker som medlemsorganisasjonene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i
hende senest 31. desember året før årsmøtet avholdes.
§8
Årsmøtet velger FORFs styre bestående av:
Leder, nestleder og tre styremedlemmer. I tillegg skal årsmøtet velge en revisor, samt to
medlemmer til valgkomiteen.
De valgtes organisasjoner utpeker personlige varamedlemmer for sine representanter i styret.
Ved forfall møter varamedlemmet på styremøtene.
Skulle leder fratre i valgperioden, rykker nestleder opp som leder. Fratrådt leders varamedlem
trer inn istyret som ny nestleder.
Ved andre medlemmers varige fratreden trer varamedlemmet inn i styret permanent. Styrets
medlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at leder og ett styremedlem velges det ene året,
mens nestleder og de to andre styremedlemmer velges det andre året.
Ingen organisasjon kan ha mer et medlem i styret.
Styret og valgkomiteens medlemmer bør være aktive medlemmer i sine respektive
organisasjoner og ha en sentral forankring.
Revisor og valgkomite velges for et år av gangen.
§9
Valgkomiteen skal innen to måneder før årsmøte sende ut informasjon til
medlemsorganisasjonene om valget og be om innspill til kandidater, inkludert en kort
beskrivelse av kandidatene.
Bare kandidater som er foreslått skriftlig til valgkomiteen og som har sagt seg villig, er valgbare.
Kandidater som ikke er innstilt av valkomiteen må foreslås på nytt under årsmøte. Alle
kandidatene må derfor stå oppført på valgkomiteens liste.
§ 10
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret finner det nødvendig, eller når minst
tre av medlemsorganisasjonene skriftlig krever det.
Innkallingsfristen skal være like lang som ved ordinært årsmøte. Til behandling på
ekstraordinært årsmøte kan kun den/de sakene behandles som står på dagsordenen.
STYRET
§ 11
Styret er FORFs høyeste myndighet mellom årsmøtene og står for den daglige driften av
organisasjonen. Organisasjonens signatur tegnes av styrets leder og ett styremedlem i
fellesskap.
Styret skal holde medlemsorganisasjonene oppdatert i forhold til sitt arbeid og ta disse med på
råd og gi de mulighet til å uttale seg om saker så langt som det anses mulig og hensiktsmessig.
§ 12
Styret har bevilgende myndighet innenfor vedtatte budsjettrammer og er økonomisk ansvarlig
overfor årsmøtet.
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§ 13
Styret sørger for at sekretærfunksjonen til enhver tid ivaretas på en god måte. Styret avgjør om
denne tjenesten skal ivaretas i form av en kjøpt tjeneste, eller gjennom ansettelse av kvalifisert
person.
§ 14
Det innkalles til styremøter med minst sju dagers varsel. Innkallingen skal være skriftlig og
tilkjennegi hvilke saker som skal behandles.
§ 15
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede. Leder og/eller nestleder
må være blant disse.
§ 16
Styret skal sørge for at saker av prinsipiell betydning eller stor viktighet blir behandlet på et
medlemsmøte. Medlemsmøter innkalles skriftlig med minimum to ukers varsel.
KAPITTEL 3 - VALG, AVSTEMNINGER OG REFERATER:
§ 17
Alle valg og vedtak, både på årsmøtet og i styret, avgjøres med simpelt flertall blant de
frammøtte stemmeberettigede. Vedtektsendringer krever imidlertid 2/3 flertall blant de
frammøtte stemmeberettigede. Ved stemmelikhet i styret avgjør leders, eller ved dennes fravær,
nestleders stemme utfallet.
§ 18
Alle avstemninger skjer ved håndsopprekning om ikke noen krever skriftlig avstemming.
§ 19
Fra alle møter og samlinger i regi av FORF skal det føres referat. Referatet fra årsmøtet skal
undertegnes av to representanter valgt av årsmøtet. Øvrige referater undertegnes av
referenten/-e.
KAPITTEL 4 – MEDLEMSKAP:
§ 20
Som medlemmer i FORF kan opptas frivillige organisasjoner som aktivt er engasjert i den norske
redningstjenesten. Organisasjonene skal dekke en betydelig del av landet.
De skal ha en demokratisk struktur og representeres i FORF av sitt overordnede ledd.
Opptak av nye medlemmer skjer etter søknad, og behandles på årsmøtet under post 6,
”innkomne forslag”.
§ 21
For å bli medlem av FORF kreves at medlemmene i tilsluttede organisasjoner utøver sin
tjeneste/sin innsats for redningstjenesten på frivillig basis og uten økonomisk gevinst.
§ 22
Medlemskap i FORF fordrer ingen årlig kontingent.
§ 23
Medlemsorganisasjoner som ved sin oppførsel, skriftlig eller muntlig, skader organisasjonen
(FORF) eller andre av medlemsorganisasjonene, eller som ikke retter seg etter organisasjonens
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vedtekter og målsetninger, kan av styret irettesettes eller suspenderes for en bestemt tid. I grove
tilfelle kan årsmøtet, med 2/3 flertall, ekskludere den aktuelle medlemsorganisasjonen.
Kapittel 5 – LOKAL FORF ORGANISERING
§ 24
I det enkelte politidistrikt skal organisasjonene som er tilsluttet FORF etablere seg i et lokalt
kontaktutvalg. Kontaktutvalget utgjøres av en representant fra hver enkelt organisasjon i
politidistriktet.
§ 25
Kontaktutvalget benevner seg med Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) og
politidistriktets navn (Eksempel: FORF Hordaland)
§ 26
Kontaktutvalget har som funksjon å fremme redningsfaglig og operativt samarbeid mellom
FORF organisasjonene i politidistriktet og mellom FORF organisasjonene og andre
samvirkepartnere.
§27
Kontaktutvalget skal avholde to møter i året. Kontaktutvalget bør drøfte erfaringer fra aksjoner,
planarbeid og øvelser i distriktet. Møtet velger for en definert periode representant og
stedfortredere til lokal redningssentral (LRS) for de frivillige redningsressursene i
politidistriktet jf. instruks for LRS representant fra FORF.
§28
Kontaktutvalget rapporterer årlig innen utgangen av februar, til FORF styret.
KAPITTEL 6 – ENDRINGER MV:
§ 29
Fastsetting av vedtekter for FORF, eller endring av disse, foretas av årsmøtet med 2/3 flertall.
§ 30
Fortolkninger av vedtektene foretas av årsmøtet. Det samme gjelder avgjørelser i forhold det
ikke finnes vedtektsbestemmelser for.
KAPITTEL 7 – OPPLØSNING:
§ 31
Vedtak om oppløsning/nedlegging av FORF kan bare fattes av årsmøtet. Det kreves ¾ flertall av
de frammøtte stemmeberettigete på et ordinært årsmøte hvor minst 25 % av
medlemsorganisasjonene er representert, eller ¾ flertall av de fremmøtte stemmeberettigete på
et ekstraordinært årsmøte.
Etter at et vedtak om oppløsning/nedlegging er gjort skal årsmøtet behandle styrets forslag til
fordeling av eventuell aktiva som FORF måtte være i besittelse av.

Side 4 av 5

30. mars 2017

KAPITTEL 8 – IKRAFTTREDELSE:
§ 32
Disse vedtektene trer i kraft straks de er vedtatt, på årsmøte 01. april 2011. Fra samme tid
oppheves vedtektene vedtatt på årsmøtet 29. februar 2008.
Revisjoner
Årsmøte 7. februar 2003
Årsmøte 27. februar 2006
Årsmøte 29. februar 2008
Årsmøte 1. april 2011
Årsmøte 23.mars 2012
Årsmøte 20. mars 2014
Årsmøte 30. mars 2017
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