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VEDTEKTER FOR NORSK FRILUFTSLIV 
STIFTET 22.8.1989 
 

Med endringer godkjent av årsmøtet 8. mai 2014 

 
 

1. NORSK FRILUFTSLIV skal arbeide for et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk 

friluftslivstradisjon som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle. 

 

Friluftslivets mål er gjennom naturopplevelse å fremme helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd. 

 

NORSK FRILUFTSLIV skal fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen. 

 

NORSK FRILUFTSLIV er et fellesorgan for medlemsorganisasjonene, samordner saker av felles interesse og 

fremmer disse overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper. 

 

2. Medlemskap 

Medlemmene av NORSK FRILUFTSLIV er organisasjoner som er tatt opp på et årsmøte. Opptak av nye 

medlemmer krever minst 2/3 av de tilstedeværende stemmer. 

Medlemskap kan søkes av ideelle organisasjoner som tilfredsstiller følgende krav: 

 

- baserer seg på individuelt medlemskap og er åpen for alle 

- har friluftsliv som sitt hovedformål eller en vesentlig del av aktiviteten 

- ikke har motorisert ferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål 

- er landsdekkende, eller har et medlemstall på mer enn 10.000 individuelle medlemmer 

- arbeider i overensstemmelse med NORSK FRILUFTSLIVs formål som er beskrevet i punkt 1. 

 

Medlemsorganisasjoner som ikke skriftlig har meldt seg ut innen 1. september, anses som medlem for det 

følgende år. 

 

3. Organisasjon 

NORSK FRILUFTSLIV er organisert med årsmøte, styre og administrasjon. 

 

4. Årsmøtet 

Årsmøtet er den øverste myndighet i NORSK FRILUFTSLIV og ledes av en valgt ordfører. Ordinært årsmøte 

holdes hvert år i mai. 

Årsmøtet er sammensatt av representanter for medlemsorganisasjonene. 

Representasjon for hver organisasjon på årsmøtet er fastsatt etter følgende regler: 

 

Antall representanter hver organisasjon kan møte med fastsettes på grunnlag av medlemstallet pr. 31.12. året 

før. Organisasjonene kan møte med to representanter for de første 10.000 medlemmer, og en representant for 

hver påbegynte 30.000 medlemmer utover dette. 

 

Innkallingen med saksdokumenter sendes organisasjonene minst 4 uker før årsmøtet. 

 

Dagsorden på det ordinære årsmøtet er: 

A. Årsberetning 

B. Årsregnskap 

C. Innsendte forslag fra medlemsorganisasjonene og saker fremmet av styret 

D. Fastsette NORSK FRILUFTSLIVs langsiktige arbeidsmål i form av en 4-årig langtidsplan med 

tilhørende langtidsbudsjett. 

Langtidsplanen/langtidsbudsjettet rulleres på siste årsmøte i langtidsperioden 

E. Fastsette kontingenten 

F. Valg av ordfører 

G. Valg av styreleder 

H. Valg av styremedlemmer og varamedlem 

I. Valg av valgkomité 

J. Valg av revisor 

 

På årsmøtet skal alle valg foregå skriftlig hvis det er mer enn ett forslag 

 

Blanke stemmesedler teller ikke, og regnes som ikke avgitt. 
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Når en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst en stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas 

bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. 

 

Forslag på kandidater til verv i NORSK FRILUFTSLIV skal være organisasjonen i hende innen utløpet av 

februar. 

 

På årsmøtet er det under dagsorden punkt F, G og H ikke anledning til å fremme forslag på kandidater som 

ikke er foreslått for valgkomiteen innen gjeldende frist. 

 

Beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall, med de unntak som er nevnt i siste avsnitt i dette punktet, 

samt i punktene 2, 10 og 12. 

 

Organisasjonene avgir sine stemmer samlet. Antall stemmer er identisk med antall representanter 

organisasjonene kan møte med på årsmøtet. 

 

Det er ikke adgang til å stemme ved fullmakt fra andre organisasjoner. 

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret innen utløpet av februar. Saker som ikke 

er ført opp i innkallingen, kan ikke behandles av årsmøtet med mindre samtlige organisasjoner er representert 

og enstemmig samtykker i dette i forbindelse med godkjenning av dagsorden. Saker som det gjelder særskilte 

saksbehandlingsregler og/eller stemmeregler for, kan ikke tas opp på denne måten. 

 

5. Ordfører 

Ordfører velges for ett år av gangen. 

Valget av ordfører trer i kraft først etter at årsmøtet er avsluttet. 

Ordføreren har møte- og talerett på styremøter. 

 

6. Styret 

Styret består av leder og 6 andre styremedlemmer. Lederen velges for 1 år. De øvrige styremedlemmene velges 

for 2 år, slik at 3 styremedlemmer er på valg hvert år. Styret har ett varamedlem som velges for 1 år av gangen. 

Dersom et styremedlem går ut av styret i en valgperiode eller velges som leder, velges på første årsmøte nytt 

medlem for resten av valgperioden. Styret velger hvert år sin nestleder. 

 

Sammenhengende periode for styremedlemmer i NORSK FRILUFTSLIV begrenses til seks år. Dersom et 

styremedlem blir valgt til styreleder, starter en ny sammenhengende periode fra første gangs valg til styreleder. 

 

Lederen innkaller til styremøter. Varamedlemmet innkalles til alle styremøter og har talerett. 

 

For at gyldige beslutninger kan fattes, må minst 4 av styrets medlemmer være enige. 

 

Styret leder NORSK FRILUFTSLIVs drift og gjennomfører årsmøtets vedtak. Styret disponerer over 

organisasjonens midler i overensstemmelse med mål og handlingsplan. 

 

Forslag eller prioriteringer av offentlige midler til organisasjonene skjer dog etter egne retningslinjer, vedtatt 

på årsmøtet. 

 

Organisasjonen forpliktes utad av styrets leder og generalsekretær i fellesskap eller av to styremedlemmer i 

fellesskap. 

 

7. Valgkomiteen. 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. 

1 medlem er oppnevnt av styret og 2 medlemmer valgt av årsmøtet. 

Medlemmene oppnevnes/velges for 3 år, slik at et medlem skiftes ut hvert år.  Tredje året en person sitter i 

valgkomiteen fungerer vedkommende som leder. Instruks for valgkomiteen fastsettes av årsmøtet. 

 

8. Generalsekretærmøtet 

Generalsekretærmøtet består av generalsekretærene i medlemsorganisasjonene og NORSK FRILUFTSLIVs 

generalsekretær.  

NORSK FRILUFTSLIVs generalsekretær innkaller til møtene i.h.t. vedtatt møteplan og fører referat fra 

møtene. Styret utarbeider nærmere retningslinjer for generalsekretærmøtets funksjon. 

 

Generalsekretærmøtet skal være rådgivende organ for generalsekretæren i friluftspolitiske saker. 
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9. Andre samlinger 

NORSK FRILUFTSLIVs styre kaller ved behov inn til andre samlinger og møter for drøfting av aktuelle 

spørsmål. Det forutsettes innkalling i god tid. Møtene er rådgivende for styret. 

 

10. Administrasjonen 

Administrasjonen ledes av generalsekretær. 

Generalsekretæren ansettes av styret og møter i styret og årsmøtet med tale- og forslagsrett. 

 

Administrasjonen forestår den daglige driften og er ansvarlig for å gjennomføre de vedtak som er truffet av 

styret. Den daglige driften omfatter ikke saker som etter NORSK FRILUFTSLIVs forhold er av uvanlig art 

eller stor betydning. Forøvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av styret. 

 

Generalsekretæren kan representere NORSK FRILUFTSLIV utad i saker som ligger innenfor hans 

ansvarsområde ifølge det ovenstående, dog slik at han aldri kan inngå avtale om etablering av bankkonto eller 

kjøp, salg eller leie av fast eiendom. 

 

11. Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og gjelder for det følgende kalenderåret. 

Kontingenten fordeles på medlemsorganisasjonene i samme forhold som organisasjonene kan møte med 

representanter på årsmøtet. 

 

12. Forandringer i vedtektene 

Forslag til endring av vedtektene må sendes styret innen utløpet av året for behandling på neste års ordinære 

årsmøte. Med unntak av endringer av punkt 12, kreves det vedtak med 2/3 av de fremmøtte stemmene. For 

endringer av punkt 12, kreves vedtak på to ordinære årsmøter med 3/4 av de fremmøtte stemmene. 

 

13. Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes etter beslutning av styret når minst halvparten av medlemsorganisasjonene 

eller medlemsorganisasjoner som til sammen har minimum 200.000 medlemmer skriftlig forlanger det. For 

øvrig gjennomføres ekstraordinært årsmøte etter samme regler som for årsmøtet. 

 

14. Oppløsning 

Forslag til oppløsning av NORSK FRILUFTSLIV må være innsendt til styret innen 1. november for behandling 

på neste års ordinære årsmøte. Beslutter dette oppløsning med 3/4 flertall, innkalles det til ekstraordinært 

årsmøte 3 måneder deretter, hvor det også kreves 3/4 flertall for gyldig vedtak. 

 

Blir oppløsning vedtatt, skal NORSK FRILUFTSLIVs midler fordeles mellom medlemsorganisasjonene i 

forhold til medlemskontingent pr. 01.01. samme år. 
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