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Redd Barna er stiftet 16. april 1946.
Arbeidet i Redd Barna er forankret i statutter,
vedtekter og norsk lov. Statuttene vedtas av
landsmøtet og vedtektene av representantskapet.
Statuttene står over vedtektene og andre
forordninger.
Redd Barna er medlem av internasjonale Redd
Barna (Save the Children Association, SCA).

Kapittel 1 Formål
§ 1 Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt
rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og
religiøst nøytral. Redd Barnas verdier bygger på
FNs konvensjon om barnets rettigheter og
menneskerettighetserklæringen. Redd Barna
kjemper for barns rettigheter gjennom å:
a) Legge til rette for barn og unges
medvirkning i saker som angår dem.
b) Tilstrebe økt innsikt i barns rettigheter og
levevilkår gjennom utvikling av kunnskap.
c) Delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid
for å innfri barns rettigheter, herunder
delta i eller samarbeide med andre
organisasjoner med samme formål.
d) Påvirke opinion og beslutningstakere på
områder som har tilknytning til
organisasjonens formål.

Kapittel 2 Organisasjon og
medlemskap
§ 2 Redd Barna, som bygger på individuelt
medlemskap, er en landsdekkende organisasjon
inndelt i regioner. Medlemmene kan være
organisert i lokalavdelinger, lokale
aktivitetsgrupper eller være medlemmer i den
selvstendige organisasjonen PRESS - Redd
Barna ungdom.
§ 3 En hver som slutter seg til Redd Barnas
formål kan bli medlem.
§ 4 Et medlem kan når som helst si opp sitt
medlemskap. Medlemskapet opphører
automatisk dersom kontingenten ikke er betalt.
§ 5 Et medlem har stemmerett lokalt og regionalt
og er valgbar til tillitsverv etter fylte 13 år.
§ 6 De som engasjerer seg aktivt som frivillig i
Redd Barna må være medlem.
§ 7 Det skal tilstrebes lik kjønnsfordeling i alle
organisasjonens styrende organer.
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§ 8 Ingen i Redd Barna må delta i behandlingen
eller avgjørelsen av spørsmål hvor
vedkommende er inhabil.

Kapittel 3 Landsmøte
§ 9 Landsmøtet er Redd Barnas høyeste
myndighet. På ordinære landsmøter skal
følgende saker behandles:
1. Vedta organisasjonens hovedstrategi.
2. Vedta toårs handlingsplan for
medlemmenes aktiviteter.
3. Vedta statuttendringer.
4. Valg av medlemmer og varamedlemmer
til hovedstyret og representantskapet.
5. Nominasjon og valg av ett medlem til
statuttkomiteen og tre medlemmer til
valgkomiteen.
6. Valg av revisor.
7. Andre innkomne forslag.
§ 10 Ordinært landsmøte, som innkalles med
minst fire måneders varsel, holdes hvert annet år.
Innkallingen sendes av hovedstyrets leder til:
a. Valgte representanter fra regionene.
b. Medlemmer av representantskapet og
hovedstyret.
c. Medlemmer av statuttkomiteen.
d. Medlemmer av valgkomiteen.
e. Medlemmer av kontrollkomiteen.
§ 11 Saker som ønskes behandlet på
landsmøtet, må være sendt administrasjonen ved
hovedstyrets leder senest tre måneder før møtet
finner sted.
§ 12 Dagsorden og program sammen med
saksdokumenter og valgkomiteens innstilling skal
sendes ut minst en måned før landsmøtet finner
sted, til representantene som er nevnt under § 10
a – e, samt andre inviterte.
§ 13 Landsmøtet åpnes av hovedstyrets leder,
som konstituerer møtet ved å lede valgene av 2
møteledere og 2 landsmøtesekretærer.
Landsmøtesekretærene fungerer som
stemmekontrollører. Landsmøteprotokollen
undertegnes av møtelederne og
landsmøtesekretærene.
§ 14 Ekstraordinært landsmøte holdes når minst
2/3 av representantskapets medlemmer eller et
enstemmig hovedstyre krever det. På
ekstraordinært landsmøte kan bare de saker som
har foranlediget innkallingen og er ført opp på
utsendt dagsorden behandles. Ekstraordinært
landsmøte innkalles med minst tre ukers varsel.
Innkallingen sendes av hovedstyrets leder til
valgte representanter som møtte på siste
ordinære landsmøte. Videre innkalles øvrige
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tillitsvalgte eller ansatte som hovedstyrets leder
etter konferanse med representantskapets
ordfører finner nødvendig.
§ 15 Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært
landsmøte avgjøres med alminnelig flertall hvor
disse statutter ikke bestemmer noe annet. Ved
stemmelikhet er hovedstyreleders stemme
avgjørende.
§ 16 Retten til å avgi stemme og delta i
landsmøteforhandlinger har bare de valgte
representanter fra regionene samt medlemmer
av representantskapet, hovedstyret og
landsmøtets representanter i valgkomiteen og
statuttkomiteen. Øvrige tilstedeværende har
talerett så langt landsmøtet beslutter det.
§ 17 Det kan arrangeres fagseminar og
frivillighetsforum i tilknytning til ordinære
landsmøter.

Kapittel 4 Representantskap
§ 18 Representantskapet skal sikre realisering
av Redd Barnas formål ved å utøve tilsyn innen
definerte oppgaver, være rådgivende organ for
Redd Barnas utviklingsarbeid i Norge og
internasjonalt og bidra til aktivt
medlemsengasjement.
§ 19 Representantskapet har disse
hovedoppgaver:
1. Formidle innspill og synspunkter fra
medlemmer til hovedstyret og
administrasjonen.
2. Godkjenne årsregnskap og hovedstyrets
årsberetning, basert på uttalelser fra
kontrollkomiteen og revisor.
3. Fastsette mål og retningslinjer for
ressursforvaltning i Redd Barna og føre
tilsyn med dette.
4. Nominere og velge kontrollkomité og
utarbeide instruks for kontrollkomiteen.
5. Nominere og velge representantskapets
medlem til valgkomiteen og
statuttkomiteen.
6. Besørge suppleringsvalg til hovedstyre
og representantskap mellom landsmøter.
7. Fastsette vedtekter for lokalt og regionalt
arbeid.
8. Uttale seg om hovedstyrets forslag til
strategi før fremlegg til landsmøtet.
9. Bidra til utvikling av toårs handlingsplan
for medlemmenes aktiviteter.
10. Uttale seg om statuttendringer før
fremlegg til landsmøtet.
11. Delta i og bidra til diskusjonen om Redd
Barnas rettighetsarbeid.
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12. Gjennomføre regionmøter og bidra til
kompetanseutvikling blant medlemmene.
13. Arrangere eventuelt frivillighetsforum på
landsmøtet.
§ 20 Representantskapet velges av landsmøtet
og skal bestå av 15 medlemmer. Det velges et
varamedlem fra hver region, minimum 5
varamedlemmer.
a. Alle regioner skal være representert i
representantskapet med likt antall
medlemmer og varamedlemmer nominert
av regionmøtet. I de tilfeller der dette ikke
utgjør det fastsatte antall, velges disse
medlemmer og varamedlemmer fritt,
uavhengig av region.
Representantskapets medlemmer bør,
så langt mulig, rekrutteres blant aktive
medlemmer. Medlemmenes funksjonstid
er fire år. Varamedlemmenes
funksjonstid er to år.
b. Ordfører og viseordfører velges særskilt
på landsmøtet blant de 15 valgte
medlemmer. Deres funksjonstid er to år.
c. Varamedlemmet rykker automatisk inn
ved forfall i egen region.
Varamedlemmene rangeres etter
stemmetall. Ved likt stemmetall rangeres
de ved loddtrekning foretatt av
valgkomiteen på landsmøtet.
Rangeringen gjelder kun dersom en eller
flere av de fritt valgte medlemmene av
representantskapet eller alle fra en
region melder forfall.
§ 21 Sammenhengende funksjonstid for
medlemmer og varamedlemmer av
representantskapet er maksimum ti år til
sammen. De kan velges på nytt etter å ha vært
ute av representantskapet i to år.
§ 22 Møter i representantskapet, som innkalles
med minst en måneds varsel, holdes minst to
ganger hvert år. Innkallingen sendes ut av
representantskapets ordfører.
§ 23 Saker som ønskes behandlet på ordinært
møte i representantskapet, må være sendt
administrasjonen ved representantskapets
ordfører senest to måneder før møtet finner sted.
§ 24 Dagsorden og saksdokumenter skal sendes
ut minst tre uker før møtet finner sted, til
medlemmer og varamedlemmer av
representantskapet, hovedstyret, statuttkomiteen,
valgkomiteen, kontrollkomiteen og Redd Barnas
lokalavdelinger og aktivitetsgrupper.
§ 25 Ekstraordinært møte i representantskapet
holdes når ordfører finner det nødvendig, eller
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når et enstemmig hovedstyre eller minst 1/3 av
representantskapets medlemmer krever det. På
ekstraordinært møte i representantskapet kan
bare de saker som har foranlediget innkallingen
og som er ført opp på utsendt dagsorden
behandles. Ekstraordinært møte i
representantskapet innkalles med minst to ukers
varsel, og frist for utsendelse av saksdokumenter
er minst en uke før møtet finner sted.

10.
11.

12.
§ 26 Mellom landsmøtene skal
representantskapet behandle saker om
uklarheter mellom besluttende organer eller disse
og administrasjonen. En slik sak kan bare
initieres av kontrollkomiteen.
§ 27 Møtene i representantskapet ledes av dets
ordfører. Representantskapet er
beslutningsdyktig når minst 8 medlemmer er
tilstede.
§ 28 Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært
møte i representantskapet avgjøres med
alminnelig flertall hvor disse statutter ikke
bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet er
ordførers stemme avgjørende.

Kapittel 5 Hovedstyre
§ 29 Hovedstyret skal sørge for strategisk
utvikling, forsvarlig forvaltning og organisering av
virksomheten, og i nødvendig utstrekning
fastsette planer, retningslinjer og budsjetter for
Redd Barnas virksomhet.
§ 30 Hovedstyret har disse hovedoppgaver:
1. Utvikle organisasjonens hovedstrategi og
legge denne fram for landsmøtet for
endelig vedtak.
2. Vedta plan for gjennomføring av
strategien.
3. Vedta årlige virksomhetsplaner og
budsjetter.
4. Ferdigbehandle årsregnskap, samt
beslutte hovedstyrets årsberetning, og
legge dette fram for representantskapet
for endelig godkjenning.
5. Tilsette generalsekretær på åremål som
leder for administrasjonen og være
dennes foresatte.
6. Fatte vedtak i prinsipielle saker.
7. Gjennomgå evalueringer og følge opp
etterprøving av organisasjonens
strategiske mål.
8. Kontrollere organisasjonens
ressurstilgang og -forvaltning, herunder
fullmakter.
9. Fastsette medlemskontingent og
retningslinjer for lokalavdelingenes
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13.
14.

egenandel av inntektsbringende
aktiviteter.
Forberede og innkalle til landsmøtets
forretningsdel og eventuelt fagseminar,
samt formelt åpne landsmøtet.
Behandle statuttkomiteens forslag til (a)
statuttendringer før framlegg til
landsmøtet, og (b) vedtektsendringer før
framlegg til representantskapet.
Innstille ovenfor landsmøtet til valg av
revisor.
Nominere og velge hovedstyrets medlem
til valgkomiteen og statuttkomiteen.
Fatte beslutning om kjøp og salg av fast
eiendom.

§ 31 Hovedstyret består av 10 medlemmer og 7
varamedlemmer.
a. 7 medlemmer og 2 varamedlemmer
velges av landsmøtet.
b. 2 medlemmer og 4 varamedlemmer
velges av og blant de ansatte etter
nærmere fastsatte bestemmelser.
c. Lederen av PRESS, med nestleder som
varamedlem.
§ 32 Sammenhengende funksjonstid for
medlemmer og varamedlemmer av hovedstyret
er maksimum ti år til sammen. De kan velges på
nytt etter å ha vært ute av hovedstyret i to år.
Funksjonstiden for representanten fra PRESS i
hovedstyret sammenfaller med verv i PRESS.
§ 33 Landsmøtet velger:
a. Leder og nestleder ved særskilte valg og
forut for de øvrige medlemmer. Leders
og nestleders funksjonstid er to år.
b. Deretter de øvrige medlemmer. Deres
funksjonstid er fire år.
c. To varamedlemmer. Varamedlem rykker
automatisk opp når fast medlem må
erstattes innenfor en landsmøteperiode.
Varamedlemmenes funksjonstid er to år.
§ 34 Hovedstyret møter så ofte leder eller minst
fem av hovedstyrets medlemmer finner det
nødvendig. Hovedstyret er beslutningsdyktig når
minst fem medlemmer er til stede. Alle vedtak i
hovedstyret treffes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Kapittel 6 Kontrollkomité
§ 35 Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Redd
Barnas virksomhet og påse at statutter, vedtekter
og vedtak i besluttende organer blir fulgt.
Kontrollkomiteen kan forlange innsyn i alle
forhold i Redd Barna og kan ta ethvert forhold
innen Redd Barna opp til behandling.
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§ 36 Representantskapet fastsetter egen
instruks for kontrollkomiteen. Medlemmene skal
få tilsendt alle dokumenter som går til
hovedstyre, representantskap og landsmøte.
§ 37 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer
og ett varamedlem. De velges av
representantskapet for to år på siste møte før
landsmøtet. Kontrollkomiteen velger selv sin
leder. Sammenhengende funksjonstid er
maksimum åtte år til sammen.

Kapittel 7 Statuttkomité
§ 38 Statuttkomiteen skal sikre at Redd Barnas
statutter og vedtekter er tidsmessige og bidrar til
realisering av Redd Barnas formål.
Statuttkomiteen skal fremme forslag til eventuelle
endringer, avgi uttalelser om innkomne
endringsforslag og fremme forslag til
forretningsorden og valgreglement for
landsmøtet.
§ 39 Statuttkomiteen består av 3 medlemmer.
Valget foregår på følgende måte:
a. Ett medlem velges på landsmøtet av de
stemmeberettigede representanter fra
regionene.
b. Ett medlem velges av det nye
representantskapet senest på første
møte etter landsmøtet.
c. Ett medlem velges av det nye
hovedstyret senest på første møte etter
landsmøtet.
§ 40 Statuttkomiteen velger selv sin leder. Valget
gjelder fram til neste ordinære landsmøte.
Sammenhengende funksjonstid er maksimum
åtte år.
§ 41 Statuttkomiteens medlem valgt på
landsmøtet skal få tilsendt alle dokumenter som
går til hovedstyret, representantskapet og
landsmøtet.
§ 42 Forslag til endringer av statuttene
behandles på ordinært landsmøte etter først å ha
blitt forelagt hovedstyret og representantskapet.
Forslaget må oppnå minst 2/3 flertall av de
avgitte stemmer for å bli vedtatt. Det skal stå i
innkallingen hva forslaget går ut på og
begrunnelsen for det.
§ 43 Forslag til endringer av vedtektene
behandles av representantskapet etter først å ha
blitt forelagt hovedstyret. Vedtak krever
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alminnelig flertall. Medlemskontingent og
lokalavdelingenes egenandel av
inntektsbringende aktiviteter fastsettes av
hovedstyret.

Kapittel 8 Valgkomité
§ 44 Valgkomiteen skal fremme forslag på
kandidater til de valg som skal foretas av
landsmøtet unntatt valg av statuttkomité,
valgkomité og revisor.
§ 45 Valgkomiteen består av 5 medlemmer.
Valget foregår på følgende måte:
a. Tre medlemmer velges på landsmøtet av
de stemmeberettigede representanter fra
regionene. Landsmøtet velger en av
disse tre til leder.
b. Ett medlem velges av det nye
representantskapet senest på første
møte etter landsmøtet.
c. Ett medlem velges av det nye
hovedstyret senest på første møte etter
landsmøtet.
§ 46 Valget gjelder fram til neste ordinære
landsmøte. Sammenhengende funksjonstid er
maksimum åtte år.
§ 47 Valgkomiteens leder skal få tilsendt alle
saksdokumenter som går til hovedstyret,
representantskapet og landsmøtet.

Kapittel 9 Oppløsning
§ 48 Organisasjonen Redd Barna kan oppløses
når et ordinært eller ekstraordinært landsmøte
har gjort vedtak om dette med minst 2/3 av de
avgitte stemmer, og vedtaket blir bekreftet med
samme stemmetall på et ordinært eller
ekstraordinært landsmøte minst seks måneder
senere. Det landsmøtet som treffer endelig
vedtak om oppløsning, skal fordele
organisasjonens midler til foreninger eller
institusjoner i inn- og utland med tilsvarende
formål som Redd Barna etter at de nødvendige
midler til lønninger, pensjoner og andre
forpliktelser er avsatt. Til å gjennomføre det
praktiske arbeid i forbindelse med avviklingen og
fordelingen av midlene kan samme landsmøte
velge et avviklingsstyre på fem medlemmer.
Avviklingsstyrets regnskap skal revideres av
statsautorisert revisor på samme måte som
organisasjonens ordinære regnskap.
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