VEDTEKTER FOR
ADHD NORGE
Vedtatt på landsmøte Stavanger juni 2018

§ 1 NAVN OG FORMÅL
1.1

Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge.

1.2

ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har
til formål å:
• Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med
ADHD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander. 1
• Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier, overfor
sentrale, regionale og lokale myndigheter.
• Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov.
• Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet.
• Arbeide for å bekjempe og forebygge fattigdom og sosial eksklusjon blant
mennesker med ADHD.
• Arbeide for å bekjempe og forebygge rus og kriminalitet.
Dette gjøres gjennom:
• Brukermedvirkning
• Likepersonsarbeid
• Informasjonsarbeid og opplæring
• Veiledning
For øvrig beskrives ADHD Norges arbeidsoppgaver i egne strategidokumenter.

1.3

Der det er naturlig, samarbeider ADHD Norge med andre organisasjoner og
institusjoner for å fremme felles formål. ADHD Norge deltar i internasjonalt
samarbeid som fremmer ADHD-saken.

1.4

All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer.

1.5

ADHD Norge har ikke ervervsmessig virksomhet som formål.

§ 2 MEDLEMSKAP
2.1

Medlemskap i ADHD Norge er åpent for barn, ungdom og voksne som selv har
ADHD, foreldre, søsken og andre pårørende til disse, og andre med interesse for
ADHD-saken.

2.2

Landsstyret kan utnevne til æresmedlem en person som har gjort ADHD-saken særlig
store tjenester.

2.3

Kun medlemmer av ADHD Norge kan ha tillitsverv. Dersom medlemskapet avsluttes,
uansett årsak, trer personen automatisk ut av alle tillitsverv internt og eksternt. Dette
gjelder også ved manglende innbetaling av medlemskontingent.

1

Diagnosebetegnelsen er forkortet til ADHD i resten av dokumentet.
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2.4

For å være valgbar til et verv, må medlemskontingenten være betalt senest 3 uker før
årsmøtet.

§ 3 MEDLEMSKATEGORIER OG KONTINGENT
3.1

Medlemskategorier og kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.

3.2

Fylkeslagene får tilbakeført 35 % av kontingentmidlene fra ADHD Norge sentralt.
Grunnlaget for tilbakeføringen er innbetalt kontingent fra medlemmene i fylket.
Tilbakeføringen foretas to ganger pr. år (pr. 30. april og 31. desember).
Tilbakeføringen kan bli holdt tilbake dersom hovedkontoret ikke har mottatt aktuelle
dokumenter fra fylkeslaget, jf. §§ 10.9 og 10.13.

3.3

Fylkeslagene har ikke anledning til å pålegge medlemmene i fylket ekstra kontingent.

§ 4 LANDSMØTET
4.1

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ.

4.2

Hvert fylkeslag kan sende inntil tre delegater.
ADHD Norge ung velger to delegater til landsmøtet.
Fylkeslag har anledning til å sende observatører til landsmøtet for egen regning.

4.3

Kun delegater fra fylkeslagene, fra ADHD Norge ung samt medlemmer i landsstyret
har tale-, forslags- og stemmerett. Delegater fra fylkeslagene, fra ADHD Norge ung
samt medlemmer i landsstyret har én stemme hver, og kan ikke stemme via fullmakt.
Landsstyrets medlemmer kan ikke stemme over godkjenning av regnskap og
årsmelding.

4.4

Alle medlemmer med stemmerett, jf. §§ 2.3 og 14.1, er valgbare på landsmøtet.

4.5

Reise- og oppholdsutgifter for fylkeslagenes og ADHD Norge ungs delegater dekkes
av ADHD Norge sentralt. Utgiftene for observatører dekkes av fylkeslagene selv.

4.6

Ordinært landsmøte avholdes innen 15. juni hvert annet år og innkalles av landsstyret.
• Senest 15. februar sendes det ut informasjon til fylkeslagene om tidspunkt og sted
for landsmøtet, samt en påminnelse om fristen for innsendelse av forslag til saker.
• Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være landsstyret i hende senest to
måneder før landsmøtet.
• Senest én måned før landsmøtet skal innkalling med saksliste sendes til alle
fylkeslagene og til alle påmeldte delegater.
• Senest 21 dager før landsmøtet skal saksdokumenter sendes til alle fylkeslagene
og til alle påmeldte delegater.

4.7

Landsmøtets saksliste skal omfatte:
1. Godkjenning av innkalling
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2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Godkjenning av saksliste og forretningsorden
Konstituering:
• valg av møteleder
• valg av referenter
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps
• valg av redaksjonskomité
Godkjenning av landsstyrets årsmeldinger for landsmøteperioden
Godkjenning av organisasjonens reviderte regnskaper for landsmøteperioden
Saker til behandling:
• Innkomne saker
• Vedtektsendringer
Handlingsplan for kommende landsmøteperiode
Organisasjonens endelige budsjett for inneværende år, til orientering.
Styrehonorar og godtgjørelser til godkjenning.
Kontrollutvalgets rapporter for landsmøteperioden, til etterretning
Valg:
A. Landsstyre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges for en periode. Leder
og nestleder velges ved separate valg. Hvis leder fratrer i løpet av perioden,
konstitueres nestleder automatisk som ny leder. Styret konstituerer ny
nestleder.
B. Kontrollutvalg
C. Valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem, etter forslag fra landsstyret
D. Revisor

4.8

Landsmøtets protokollførte vedtak iverksettes og følges opp av landsstyret.

4.9

For at landsmøtet skal være beslutningsdyktig, må minst 2/3 av fylkeslagene være
representert og minst 2/3 av de fremmøtte delegatene være til stede.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
5.1

Ekstraordinært landsmøte kalles sammen med minst to ukers varsel når et flertall av
landsstyrets medlemmer eller minst 2/3 av fylkeslagene krever det. Med innkallingen
skal det følge nødvendige saksdokumenter.

5.2

Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker det er kalt sammen for.

5.3

Konstituering og prosedyrer skjer som for ordinært landsmøte.

5.4

Stemmegivning og regler skjer som ved ordinært landsmøte.

5.5

Et ekstraordinært landsmøte kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

§ 6 FYLKESLEDERKONFERANSE
6.1

Fylkeslederkonferansen skal være et rådgivende organ for landsstyret og arena for
utvikling av ADHD Norge i saker som gjelder interessepolitikk og
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organisasjonsutvikling. Fylkeslederkonferansen arrangeres mellom landsmøtene.
Arbeidet skal være i samsvar med de hovedmål landsmøtet har vedtatt.
6.2

Fylkeslagene skal være representert med to tillitsvalgte, hvor fylkesleder fortrinnsvis
er én av representantene. Reise- og oppholdsutgifter for inntil to representanter fra
hvert fylkeslag dekkes av ADHD Norge sentralt.

§ 7 ADHD NORGE UNG
7.1

ADHD Norge Ung skal være et rådgivende organ for landsstyret og arena for utvikling
av ADHD Norge i saker som interessepolitikk og organisasjonsutvikling med fokus på
unge. Arbeidet skal være i samsvar med de hovedmål landsmøtet har vedtatt.

7.2

ADHD Norge Ung består av én delegat fra hvert fylkeslag i aldersgruppen 15–25 år.
Dersom delegaten er forhindret fra å delta, møter varadelegat.

7.3

Landsstyret innkaller ADHD Norge Ung til ungkonferanse minst én gang i året.
Delegatene får dekket reise- og oppholdsutgifter.
Fylkeslaget kan velge å sende én ekstra observatør i aldersgruppen 15–25 år til
ungkonferansen med tale- og forslagsrett, for egen regning.

7.4

ADHD Norge Ung velger to delegater og én varadelegat til landsmøtet. En
representant fra ADHD Norge Ung møter med observatørstatus i landsstyret med taleog forslagsrett.

§ 8 LANDSSTYRET OG LANDSSTYRETS LEDER
8.1.

Organisasjonen ledes av et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer. Alle
medlemmer med stemmerett, jf. §§ 2.3 og 14.1, er valgbare til landsstyret. For å være
valgbar til LS må man ha vært medlem i ADHD Norge i minst 1 år og ha erfaring som
tillitsvalgt fra frivillig organisasjon.

8.2.

Landsstyret med varamedlemmer velges for to år.

8.3.

Det nye landsstyret trer i funksjon umiddelbart etter at landsmøtet er avsluttet.

8.4.

Minst 2/3 av landsstyret skal bestå av personer som selv har ADHD og/eller er
pårørende til personer med ADHD. Som leder for landsstyret kan kun velges
pårørende til personer med ADHD eller en person som selv har diagnosen.

8.5.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

8.6.

Landsstyret fører protokoll over sine møter. Protokollen sendes fylkes-/lokallag og
kontrollutvalg til orientering.
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8.7.

Landsstyret kan velge et arbeidsutvalg (heretter AU). Det føres referater fra møter i
AU. Referater fra AU tas til orientering av landsstyret.

8.8.

Landsstyrets leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte. Han/hun skal lede
landsstyrets arbeid og føre tilsyn med at virksomheten drives i henhold til vedtekter,
handlingsplan og etter landsmøtets og landsstyrets vedtak.

8.9.

Landsstyret ved styreleder har arbeidsgiveransvar for generalsekretær og et overordnet
ansvar for at gjeldende interne avtaler, samt lover og regler i arbeidslivet, overholdes.

§ 9 KONTROLLUTVALG
9.1

Kontrollutvalget skal påse at beslutninger som er fattet av landsstyret, samsvarer med
vedtekter og mandat gitt av landsmøtet.

9.2

Kontrollutvalget består av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Disse kan ikke
inneha andre tillitsverv i ADHD Norge eller påta seg oppgaver i organisasjonen hvor
det kan bli reist spørsmål om habilitet. Tidligere landsstyremedlemmer og ansatte må
ha en karantenetid på minst én landsmøteperiode/to år for å være valgbare til
kontrollutvalget.

9.3

Kontrollutvalget er landsmøtets fullmaktskomité.

§ 10 FYLKESLAG
10.1

Fylkeslagene er underlagt ADHD Norges vedtekter og rapporterer til landsstyret.

10.2

Fylkeslagets navn skal være:
ADHD Norge <navn på fylke>

10.3

Fylkeslagene kan ikke melde seg ut av ADHD Norge.

10.4

Fylkeslagene ledes av et styre bestående av leder og fortrinnsvis fire medlemmer og to
varamedlemmer. Lederen velges for to år ved separat valg. De øvrige
styremedlemmene velges for to år, normalt slik at det halve antall velges hvert år.
Varamedlemmene velges for ett år.

10.5

Der det ikke er mulig å organisere vanlig drift i et fylkeslag, beslutter landsstyret
hvordan driften om mulig kan opprettholdes etter en annen organisasjonsmodell.

10.6

Det skal så sant mulig avholdes minst fire styremøter i året, ett hvert kvartal.

10.7

Styret er beslutningsdyktig når minst 50 % av medlemmene er til stede.

10.8

Minst 2/3 av styret skal bestå av personer som selv har ADHD og/eller pårørende til
personer med ADHD. Som styreleder kan kun velges pårørende til personer med
ADHD eller en person som selv har diagnosen, jf. § 8.4.
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10.9

Styret fører protokoll over sine møter. Godkjent protokoll sendes umiddelbart
hovedkontoret til orientering.

10.10 Fylkeslagets styre kan ansette medarbeidere i fylkeslagene og står økonomisk
ansvarlig for disse. Ansatte i et fylkeslag kan ikke velges som medlemmer eller
varamedlemmer i det styret som har ansatt dem.
10.11 Fylkeslagene avholder sine årsmøter innen 15. mars. Årsmøtet innkalles av styret i
fylkeslaget.
• Senest fem uker før årsmøtet sender fylkeslaget ut innkalling med saksliste og
informasjon om tidspunkt og sted for årsmøtet, samt en påminnelse om fristen for
innsendelse av forslag til saker.
• Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være fylkeslagsstyret i hende senest
tre uker før årsmøtet.
• Dersom sakspapirer ikke sendes ut sammen med innkallingen, må medlemmene
gis tilgang til disse minst én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer skal foreligge på
årsmøtet.
10.12 Årsmøtets saksliste skal omfatte:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Konstituering:
• valg av møteleder
• valg av referent
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps
4. Godkjenning av fylkeslagets årsmelding
5. Godkjenning av revidert regnskap
6. Behandling av innkomne saker
7. Godkjenne handlingsplan for inneværende år
8. Endelig budsjett for inneværende år, inklusive styrehonorar og godtgjørelser, til
godkjenning.
9. Valg:
A. Styreleder
B. Styre- og varamedlemmer
Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og
studieansvarlig.
C. Delegat og varadelegat til ADHD Norge Ung. Dersom årsmøtet ikke får valgt
inn en ungdomsdelegat og en varadelegat, samt dersom ungdomsdelegaten
eller varadelegaten frafaller, kan årsmøtet gi fylkeslaget mandat til å oppnevne
disse.
D. Valgkomite på minst tre medlemmer og ett varamedlem, etter forslag fra styret.
E. Revisor, etter forslag fra styret.

10.13 Årsmelding og regnskap med revisors beretning skal sendes hovedkontoret til
orientering innen 1. april. Protokoll fra årsmøtet skal sendes hovedkontoret til
orientering innen 30. april.
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10.14 Fylkeslagene er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift.
Fylkeslagene har regnskaps- og revisjonsplikt. Fylkeslagene forplikter seg til å følge
de retningslinjer for økonomiforvaltning som landsstyret til enhver tid har vedtatt.
10.15 ADHD Norge sentralt hefter ikke for fylkeslagenes økonomiske anliggender.

§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FYLKESLAGET
11.1

Ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget kalles sammen med minst 14 dagers varsel når et
flertall av medlemmene i fylkeslagets styre, landsstyret eller et flertall av de
stemmeberettigede medlemmene i fylket forlanger det. Med innkallingen skal følge
nødvendige saksdokumenter.

11.2

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker det er sammenkalt for.

11.3

Ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før protokollen er godkjent.

11.4

Konstituering og prosedyrer skjer som for ordinært årsmøte (jf. § 10.12).

11.5

Stemmegivning og regler som ved ordinært årsmøte.

§ 12 LOKALLAG
12.1

Lokallaget er underlagt ADHD Norges vedtekter og aktuelle retningslinjer utarbeidet
av landsstyret og/eller fylkeslaget.

12.2

Lokallagets navn skal være:
ADHD Norge ................. lokallag

12.3

På alt skriftlig materiale skal det framgå hvilke kommuner lokallaget dekker.

12.4

Lokallaget skal ha et styre på minst tre medlemmer. Kravet om antall styremedlemmer
kan fravikes etter godkjennelse fra styret i fylkeslaget.

12.5

Lokallaget skal avvikle sitt årsmøte i forkant av fylkeslagets årsmøte og innen
utgangen av februar. Årsmøtets saksliste følger sakslisten til årsmøtet i fylkeslaget, jf.
§ 10.12 så langt denne er relevant.

12.6

Lokallaget er organisert under fylkeslaget og rapporterer til fylkeslagets styre. Der det
oppstår uenighet mellom fylkeslag og lokallag, gis landsstyret fullmakt til å gripe inn.
Lokallaget er selv ansvarlig for å skaffe økonomisk grunnlag for sin drift.

12.7

Lokallagene har regnskaps- og revisjonsplikt, med mindre regnskapet føres av
fylkeslaget. Lokallagene forplikter seg til å følge de retningslinjer for
økonomiforvaltning som landsstyret til enhver tid har vedtatt.
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12.8

I kommuner der det er vanskelig å drive lokallag etter ovennevnte bestemmelser, kan
fylkeslaget godkjenne at man driver etter en enklere organisasjonsmodell.

§13 FAGRÅD
13.1

Til støtte for organisasjonens arbeid bør organisasjonen ha et fagråd med
representanter fra aktuelle faggrupper som arbeider med ADHD i forbindelse med
diagnose, behandlings- og hjelpetiltak.

13.2

Fagrådet har som oppgave å arbeide med generelle spørsmål i tilknytning til
diagnoser, behandlings- og hjelpetiltak for mennesker med ADHD, samle og
systematisere kunnskap om ADHD, utvikle informasjonsmateriell og delta i
informasjonsformidling til sine respektive faggrupper.

13.3

Medlemmer i det sentrale fagråd oppnevnes av landsstyret og engasjeres i perioder på
to år.

§ 14 VALG OG VOTERINGER
14.1

Medlemmer over 15 år som har betalt kontingent, har stemmerett og er valgbare til
alle verv i ADHD Norge.

14.2

Beslutninger i landsstyret samt i styrene i fylkes- og lokallag skjer ved alminnelig
flertall når vedtektene ikke sier noe annet. Ved stemmelikhet er lederens stemme
utslagsgivende.

14.3

Det nyttes skriftlig votering i landsmøtet og årsmøter i fylkes- og lokallag dersom
minst én av de stemmeberettigede forlanger det. Blanke og forkastede stemmesedler
skal ikke regnes med, men antallet skal oppgis. Ved stemmelikhet foretas ny votering.
Gir denne samme resultat, nyttes loddtrekning.

14.4

På landsmøtet og årsmøter i fylkes- og lokallag er det tillatt å stemme blankt kun ved
personvalg.

14.5

Ved personvalg skal alle voteringer være skriftlige. Når bare én kandidat er foreslått,
voteres det ikke skriftlig med mindre minst én av de stemmeberettigede forlanger det.

§ 15 PERSONLIG ANSVAR OG HABILITET
15.1

Alle arrangement for barn og ungdom (0–18 år) har nulltoleranse for alkohol.

15.2. Personer som opptrer på vegne av ADHD Norge, og som utfører oppgaver for
organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller
mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal fremlegge politiattest.
15.3. Det må ikke kunne oppstå tvil om organisasjonens ansatte og tillitsvalgtes upartiskhet.
Ansatte i sekretariatet kan ikke være tillitsvalgt i det organisasjonsleddet som har
ansatt dem.

Vedtekter for ADHD Norge

8

10.06.2018

15.4

Der hvor noen er usikker på hvorvidt det kan oppstå tvil om upartiskhet, skal dette
avklares med nærmeste overordnede.

15.5

Forvaltningslovens fortolkninger av slektskap og organisasjonstilknytning skal
anvendes.

15.6

Alle tillitsvalgte har taushetsplikt i saker av personlig karakter og annen fortrolig
informasjon som de måtte få kjennskap til. Taushetsplikten ivaretas ved at alle
tillitsvalgte, inklusive likepersoner, underskriver en taushetserklæring (jf. § 16.1).

§ 16 SUSPENSJON FRA TILLITSVERV
16.1

Landsstyret kan med 2/3 flertall suspendere tillitsvalgte fra alle verv i organisasjonen:
• Den som ved sin opptreden som tillitsvalgt skader organisasjonen og/eller dens
medlemmer.
• Den som representerer organisasjonen på en illojal måte.
• Den som bryter taushetsplikten (jf. § 15.6).

16.2

Enhver som risikerer utelukkelse fra tillitsverv, har rett til å få uttale seg før beslutning
fattes.

§ 17 VEDTEKTSENDRING
17.1

Endring av disse vedtekter kan kun finne sted på ordinært eller ekstraordinært
landsmøte. Vedtektene trer i kraft umiddelbart etter at landsmøtet er avsluttet.

17.2

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 18 OPPLØSNING
18.1

For at forslag om oppløsning av ADHD Norge skal kunne behandles, må det være
anbefalt av minst 50 % av fylkeslagene. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3
flertall på to landsmøter som følger etter hverandre. Minst ett av disse landsmøtene må
være ordinært. Det må gå minst tre måneder mellom de to landsmøtene. Blir
oppløsning besluttet, skal organisasjonens midler disponeres av landsmøtet, til beste
for arbeidet med å utbre kunnskap om og forståelse for ADHD.
Forslag om oppløsning av fylkeslag skal fremmes av landsstyret og krever minst 2/3
flertall på to årsmøter som følger etter hverandre, for å være lovlig vedtatt, jf. for øvrig
§ 18.1. Blir et fylkeslag oppløst, skal fylkeslagets midler overføres ADHD Norge
sentralt.

18.2

Forslag om oppløsning av et lokallag skal fremmes av landsstyret. Ved oppløsning
skal lokallagets midler overføres til fylkeslaget. Der hvor fylkeslag ikke eksisterer,
overføres lokallagets midler til ADHD Norge sentralt.
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