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Vedtekter for organisasjonen
Barn Av Rusmisbrukere – BAR
Vedtatt 25.03.17

§1. Formål
Organisasjonen Barn av rusmisbrukere – BAR arbeider for å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon
og stemme i samfunnet. Organisasjonens navn er «Barn av rusmisbrukere – BAR».
Det internasjonale navnet er Children of Drug and Alcohol Abusers.
BAR arbeider for å:
-

Fremme barneperspektivet med bakgrunn i erfaringskompetansen som barn av rusmisbrukere hos
organisasjonens representanter
Synliggjøre ressursene og mulighetene som finnes hos barn av rusmisbrukere, i alle aldre
Styrke barn av rusmisbrukere sine rettigheter

§ 2 Prinsipper for organiseringen
BAR er en selvstendig, partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon. BAR består av en
administrasjon, et valgt styre, nettverk og lokale representanter og avdelinger. BAR skal både sentralt
og lokalt legge stor vekt på at det er de aktive og engasjerte representantene, i tett samarbeid med
administrasjonen, som skal prege organisasjonen og arbeidet. Slik aktivitet må ikke hemmes av
unødvendig byråkrati og formaliteter. Innenfor rammen av den organisasjonsbyggingen som fremgår
av vedtektene, står alle organisasjonsledd fritt i den konkrete utformingen av arbeidsformer og
organiseringen av arbeidet.

§ 3 Lokal organisering
Personer som ønsker å arbeide aktivt for BAR i sitt nærmiljø kan opprette lokalavdelinger i samarbeid
med administrasjonen. Alle avdelinger er underlagt styret. Avdelingene har et selvstendig ansvar for å
søke lokale og regionale midler. Alle søknader om midler skal ha administrasjonens godkjenning.
Lokalavdelingenes hovedoppgave er å formidle BARs formål og gjennom organisasjonen bruke egne
opplevelser/historier for å påvirke politikk lokalt.
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§ 4 Sentral organisering
Administrasjonen følger opp de lokale representantene / avdelingene, og er deres rådgivere når det er
behov for det. Administrasjonen har hovedansvar for organisasjonens økonomi.
Med det følger det at alle innsøkte midler, også på lokalt nivå, skal overføres organisasjonens
driftskonto. Lokale midler skal gå til lokale representanters arbeid, med fratrekk av
administrasjonskostnader og andre relevante kostnader. Daglig leder er ansvarlig for alle midler som er
disponible på hovedkontoen og at disse disponeres etter BARs vedtekter.

§ 5 Medlemskap
Fullt medlemskap i BAR er gyldig så lenge følgende kriterier møtes:
-

Man har aktivt meldt seg inn og har fått bekreftelse på dette
Man har bakgrunn fra et hjem eller familie(foreldre) med rusbelastning
Støtter formålet til organisasjonen

Personer som fyller kriteriene i § 5 vil registreres i et brukerkartotek. Brukerkartoteket skal behandles
som konfidensiell informasjon og skal ikke deles med andre enn de som er godkjent av styret.

§ 6 Begrensninger
Det er ikke forenlig med medlemskap i BAR å gi uttrykk for syn som krenker mennesker for deres
kjønn, religion, kulturelle bakgrunn, etniske opprinnelse, handikapp eller seksuelle legning. Ved grove
brudd på BARs vedtekter kan enkeltpersoner ekskluderes. Ekskludering avgjøres av styret.

§ 7 Årsmøte
Årsmøte i BAR avholdes annen hvert år innen utgangen av april. Innkalling til årsmøtet sendes ut
minst 8 uker før møtet. Sakspapirer sendes ut senest en uke før møtet.
Årsmøtet behandler årsregnskap, årsrapport, vedtekter, valg av styre, valg av valgkomite og revisor.
Organisasjonens medlemmer som fyller kriteriene i § 5 har tale–, forslags– og stemmerett på årsmøtet.
Styret har tale-, forslags og stemmerett på årsmøtet.

§ 8 Styret
Styret er organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene.
Styret består av styreleder, nestleder og fire til seks styremedlemmer. Det kan innkalles til
ekstraordinært styremøte dersom 2/3 av styret ønsker dette. Daglig leder har møteplikt og talerett. Det
kreves minst 50 % fremmøte for at vedtak har gyldighet. Alle vedtak unntatt vedtektsendringer
avgjøres ved simpelt flertall.
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§ 9 Valgkomite
Valgkomite i BAR skal bestå av 3 personer hvorav en velges som leder. Styret foreslår
sammensetning av valgkomite som velges på årsmøte for 2 år av gangen. Valgkomiteens
oppgave er å innstille for årsmøte kandidater til verv jamfør § 8. Valgkomiteens innstilling
sendes ut sammen med sakspapirer jamfør § 7.

§ 10 Bruk av rusmidler
Aktiviteter i regi av BAR skal legge til rette for et rusfritt miljø. I tillegg forventes det av den enkelte
når man representerer BAR, at man utviser generelt måtehold og edruelig oppførsel.

§ 11 Økonomi
Styret i BAR vedtar fullmaktsinnehaver(e) for organisasjonen. Fullmaktsinnehaver har rett til å bestille
og betale varer eller tjenester på organisasjonens vegne i henhold til gjeldende budsjett samt til å
disponere bankkonti. Prokura innehas av regnskapsfører sammen med fullmaktshaver og tildeles etter
vedtak i styret.
Styret vedtar fordelingen av midlene til Barn av rusmisbrukere – BAR ved en avvikling, slik at
midlene må anvendes i samsvar med organisasjonens formål i § 1.
§ 12 Avvikling og vedtektsendringer
Oppløsning av BAR kan kun vedtas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og krever 2/3
flertall.

