
 

 

Vedtekter for MannsForum 

Org.nr.: 996534081  

Paragraf 1: Hovedformål 

 

§1.1  

MannsForum er en fri og partipolitisk uavhengig allmennyttig organisasjon. 

MannsForum skal arbeide for likeverd og likestilling mellom kjønnene, samt 

likeverdig foreldreskap, også etter samlivsbrudd. MannsForum bevilger ikke 

penger til noen politiske partier.                                        

§1.2 

Ettersom det finnes en rekke kvinneforeninger som arbeider for likestilling for 

kvinner og kvinners interesser, men svært få tilsvarende for menn, har 

MannsForum derfor et særlig ansvar/oppgave å arbeide mot diskriminering av, og 

for likestilling for, gutter, menn og fedre. MannsForum skal arbeid for at deres 

kvaliteter, erfaringer og utfordringer skal komme frem og bli tatt på alvor i barne-, 

familie og likestillingspolitikken, forvaltningen og i samfunnet generelt. Dette 

gjelder også gutter og menns særlige helseutfordringer (selvmord, vold, ulykker, 

rus, ensomhet og psykisk helse). MannsForum jobber for å skape trygge 

familieforhold for barn som har to hjem. Vi vil endre Barneloven slik at barn skal 

få mulighet til å ha kontakt med begge foreldrene sine etter samlivsbrudd.   

 

Paragraf 2: Medlemskap 

 §2.1 

Enhver norsk borger over 15 år som støtter MannsForums formål kan bli medlem. 

§2.2 

Årsmøte fastsetter kontingentsatsen. Kontingenten skal innbetales innen 1. februar 

hvert år for at medlemmet kan være stemmeberettiget på Årsmøtet. 

§2.3 

Kontingentinnbetaling gir medlemmene rettigheter fra kontingenten er innbetalt. 

Nye medlemmer som blir medlem og betaler etter 1. november i et år, gis 

tilhørende rettigheter for hele påfølgende år. 



 

 

  

§ 2.4  

Et medlem kan ekskluderes dersom Styret finner at medlemmet motarbeider 

organisasjonen, Styret, eller har oppført seg på en måte som kan skade 

organisasjonen. 

     

Paragraf 3: Årsmøte 

§ 3.1  

Årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Tidspunkt og sted for 

årsmøte skal meddeles senest 4 uker før møtet.  

§ 3.2  

Saker som ønskes tatt opp på det ordinære årsmøte må være meddelt skriftlig til 

Styret senest 3 uker før årsmøtet. 

§ 3.3  

Den offisielle innkallingen til årsmøte skal skje med 2 ukers varsel. Med 

innkallingen skal følge; dagsorden, innkomne forslag, revidert regnskap og 

årsberetning.  

§ 3.4  

Ekstraordinært årsmøte avholdes enten etter vedtak av Styret med simpelt flertall 

eller når minst 50 % av medlemmene krever det. 

3.5  

Årsmøtet skal;  

a) velge møteleder og referent.  

b) vedta dagsorden  

c) behandle årsberetning  

d) behandle revidert regnskap, vedta budsjett og fastsette kontingent. 

e) behandle andre innkomne forslag og vedta handlingsplan for kommende 

periode.  



 

 

f) velge leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer og 7 nummererte 

varamedlemmer. Sittende styre er valgkomite.  

g) velge revisor 

§ 3.6. 

Styret er på valg ved hvert Årsmøte, og kan gjenvelges. 

For å sikre kontinuitet og kompetanseoverføring i styret velges i prinsippet 

styremedlemmer for 2 år. Dvs. at 3 styremedlemmer normalt er på valg hvert år. 

Leder velges bare for ett år av gangen.  

§ 3.7  

Bare saker som er oppført på dagsorden kan behandles på årsmøtet. 

§ 3.8  

Vedtak på årsmøtet gjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i 

vedtektene. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Et medlem kan 

møte med 1 fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

  

Paragraf 4: Styret  

§ 4.1  

Styret er organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene, og består av 7 faste 

medlemmer; leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 medlemmer og inntil 7 

nummererte vara-medlemmer.  

§ 4.2  

Styret skal;  

a) Lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene, handlingsplan, 

budsjett og årsmøtevedtak     

b) Styret kan nedsette og koordinere aktuelle arbeidsgrupper, komiteer og regionale 

nettverk etter behov, og utpeke ledere. Lederen eller et av medlemmene skal være 

styremedlem. Arbeidsgruppene, komiteene og nettverkene er underlagt styret og 

rapporterer til styret. 

c) Avgjøre alle saker som ikke er behandlet av årsmøtet.  



 

 

d) Forberede årsmøtet og sette opp dagsorden.  

§ 4.3  

Styremøter avholdes etter årsplan. Vedtak er gyldig når minst 4 medlemmer er 

tilstede, herunder leder eller nestleder. Lederen, eventuelt nestlederen, leder styrets 

møter, og sekretæren har ansvaret for at det føres protokoll.  Ved stemmelikhet har 

leder, eller nestleder i leders fravær, dobbeltstemme. 

  

Paragraf 5: Medlemsfortegnelse, økonomi, regnskap, revisjon, mv.   

§ 5.1  

Kasserer er ansvarlig for oppfølging av organisasjonens midler og den daglige 

regnskapsførsel.  

§5.2 

Kasserer er ansvarlig for å vedlikeholde medlemsoversikten, og har ansvar for 

innkreving av kontingent. 

§ 5.2  

Kassereren avslutter og gjør opp regnskapet hvert år før årsmøtet. Regnskapet skal 

revideres av den valgte revisor som skal avgi revisjonsberetning på årsmøtet.  

Det kan engasjeres profesjonell bistand fra kvalifisert regnskapsbyrå og 

revisorfirma etter behov. 

 § 5.3.  

MannsForum er en frivillig og «non-profit» organisasjon som ikke skal drive 

med erverv som formål. 

  

Paragraf 6: Taushetsplikt  

§ 6.1  

Alle tillitsvalgte i MF har taushetsplikt. 

MannsForums lukkede gruppe på Facebook skal forbli lukket, og intet som postes 

der skal deles uten samtykke fra den som postet der. Brudd på dette vil medføre tap 

av medlemskap. 



 

 

  

Paragraf 7: Vedtektsendringer 

§ 7.1  

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på ordinært årsmøte.  

§ 7.2. 

Nedleggelse eller sammenslåing med eller opptak av foreninger med tilsvarende 

formål, krever 3/4 flertall av medlemmene og må godkjennes på to etterfølgende 

Årsmøter før det kan tre i kraft. 

§ 7.3. 

Ved oppløsning av MannsForum skal overskytende midler tilfalle tilsvarende 

godkjent allmennyttig formål som årsmøtet bestemmer.  

 


