
40. Fra protokoll fra 5. møte i Fordelingsutvalget 2004 - Vedrørende oppgitt antall 

tellende medlemmer – Hørselshemmedes landsforbunds Ungdom (HLFU) 

 

Organisasjonen oppfordres til å sørge for at alle medlemmene er informert om at de er 

medlem av HLFU, særlig med tanke på at medlemmene må være orientert om muligheten for 

demokratisk innflytelse. Organisasjonen må også sikre seg at alle som står som medlemmer i 

organisasjonen har muligheter for å melde seg ut.  

 

Fordelingsutvalget mener HLFUs skisserte løsning vedrørende innmeldingsblanketter er en 

tilfredsstillende løsning. 

 

HLFU opplyste at de har oppdaget enkelte svakheter med det sentrale medlemsregisteret. 

Svakheten har vært at det på noe felles vervemateriell/ innmeldingsmateriell med HLF ikke 

har blitt gitt tilstrekkelig informasjon om at innmeldingen i alderen 13-26 år både knyttes til 

HLF og HLFU. Vi kan opplyse at vi allerede er i gang med å utbedre de svakheter som ligger 

i systemet og at alt skal være i orden i løpet av våren. På innmeldingsblanketter i HLF vil det 

nå gå klart fram at medlemskap under 35 år også knyttes til HLFU. Medlemmene kan således 

ta stilling til om de ønsker dobbeltmedlemskap. Vi ber om en skriftlig tilbakemelding på om 

dette er en tilfredsstillende løsning, slik at vi kan være trygge på at vi i det fremtidige holder 

oss innenfor de krav som stilles i forskriften. 

 

Beslutning: Fordelingsutvalget besluttet å informere organisasjonene i informasjonsmøtet og 

i følgebrevet til søknadspapirene om kravet i forskriftens § 6 om at tellende medlemmer 

individuelt og frivillig skal ha meldt har meldt seg inn i en organisasjon. Medlemmet skal ha 

betalt årskontingent for grunnlagsåret.  

 

For organisasjoner hvor personer blir medlemmer ved innmelding hos moderorganisasjoner, 

bør det gå frem av innmeldingsblanketter og lignende samt innbetaling av årskontingent at 

medlemmer også blir medlem av ungdomsorganisasjonen. Organisasjonen som har slike 

ordninger har en informasjonsplikt overfor alle sine medlemmer om at de er medlem av 

barne- og ungdomsorganisasjonen, særlig med tanke på at de tellende medlemmene over 15 år 

bør være orientert om muligheten for demokratisk innflytelse. Organisasjonene må også sikre 

seg at alle som står som medlemmer i organisasjonen har reelle muligheter for å melde seg ut.  

 


