
Vedtekter 
NAVN 
Samarbeidsforum for norske kollektiv 
 
MÅL 
Samarbeidsforum skal stimulere kraften i hvert enkelt tiltak og inspirere medlemmene til å arbeide for 
at tiltakene forblir et alternativ, skape kontakt mellom tiltakene og drive faglig utvikling, være 
høring/rådgivende forum. 
 
MEDLEMSKAP 
Samarbeidsforum er en organisasjon for ideelle stiftelser og offentlig eide tiltak innen barnevern- og 
russektoren som oppfatter seg selv å tilhøre den norske kollektivtradisjonen. Forumet kan gjennom 
vedtak på årsmøtet bestemme at andre tiltak med samme eierform også kan bli medlemmer. 
Medlemmer kan la seg representere av flere personer, men hvert medlem har kun en stemme ved 
avstemming.  Medlemskontingent vedtas hvert år på første møte og betales forskuddsvis pr. 01.03. 
hvert år. Samarbeidsforum dekker reiseutgiftene for en representant, for tiltak og utvalg, på billigst 
mulig måte til hvert møte, også styret og utvalgsmøter. Hvert enkelt tiltak sender regning til 
sekretariatet senest 01.12. hvert år. 
 
MØTER 
Samarbeidsforums møter arrangeres minst 2 ganger i året. Første møtet i året er årsmøte. Årsmøtet 
er Samarbeidsforums høyeste myndighet. Forslag til årsmøtesaker sendes til Samarbeidsforums 
adresse pr. mail eller post minst 4 uker før årsmøtet. Endelig saksliste legges ut på Samarbeidsforums 
hjemmeside senest 2 uker før årsmøtet. 
 
ÅRSMØTET 
 
1   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
2   Valg av dirigent og referenter 
 
3   Årsmelding og regnskap 
 
4   Årsplan t.o.m. neste årsmøte 
 
5   Innkommende saker 
 
6   Budsjett og medlems kontingent 
 
7   Valg 
 
STYRET 
Styret er Samarbeidsforums utøvende organ, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøte. 
Styret konstituerer seg selv. Styret er ansvarlig for innkallinger og forberedelser. Styret velges av 
årsmøte og består av 3 personer og 1vararepresentant med møterett. Medlemmene av styret velges 
for 2 år av gangen. Valget foretaes slik at en sikrer overlapping mellom de tre styremedlemmene. 
Varamedlemmet velges for 1 år av gangen. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Forslag til revisjon av vedtekter på årsmøte 19. mars 2014: 
 
Styre med sos.pol. utvalg vedtok på fellesmøte 30. januar 2014 at vedtektene foreslås for årsmøte 
endret slik at styre består av 7 medlemmer og 1 vara ved at sosialpolitisk utvalg og styre slås 
sammen. 
Medlemmene i styre fortsetter i sine funksjoner (leder, ref og kasserer) og tidligere repr. i sos. pol. 
utvalg skal fortsatt ha sine funksjoner i sosialpolitisk arbeid. 



Fou beholdes sovende. 

 

 
Punktet i vedtektene foreslås endret til: 
 
«Styret er Samarbeidsforums utøvende organ, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøte. 
Styret konstituerer seg selv. Styret er ansvarlig for innkallinger og forberedelser. Styret velges av 
årsmøte og består av 7 personer og 1 vararepresentant med møterett. Medlemmene av styret velges 
for 2 år av gangen. Valget foretas slik at en sikrer overlapping mellom styremedlemmene. 
Varamedlemmet velges for 1 år av gangen.» 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
UTVALG 
Utvalg kan bli satt ned av Samarbeidsforums møter, for å forberede kurs, seminarer og lage uttalelser 
i viktige saker. 
 
VEDTEKTSENDRINGER 
Forslag til vedtektsendringer sendes årsmøte. Vedtektsendring krever simpelt flertall. 
 
OPPLØSNING 
Oppløsning av organisasjonen kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Oppløsning krever minst 2/3 av 
de avgitte stemmene. Det må deretter innkalles til ekstraordinært årsmøte, der forslaget krever simpelt 
flertall. Dette møtet skal avholdes innen 6 uker. Ved oppløsning av organisasjonen, skal eventuelle 
overskuddsmidler overføres til et ideelt, samfunnsnyttig formål. 
 
Revidert på årsmøte 07.03.07 
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