Vedtekter for
Ivareta «Pårørende berørt av rus»
Revidert i 2022

§ 1 ORGANISASJONENS NAVN
Organisasjonens navn er Ivareta «Pårørende berørt av rus». Undertekst skal benyttes der det er
mulig. Denne lyder: Rus, Psykisk lidelse og etterlatte. Organisasjonen er partipolitisk og ideologisk
uavhengig.
§ 2 FORMÅL
§ 2.1 Ivareta er en medlemsorganisasjon med formål å arbeide for:
- Åpenhet og redusert stigma i samfunnets syn på rusavhengige og deres pårørende.
- Bedre rettigheter for pårørende.
- Bistand og veiledning til pårørende for å unngå unødige helsebelastninger og redusert 		
livskvalitet.
- At familier som i stor grad får sin livskvalitet redusert som følge av rusmisbruk, møtes med
respekt, forståelse og forebyggende tiltak.
- En kunnskapsbasert pårørendepolitikk.
- Gjennom brukermedvirkning, å bidra til helhetlige og sammenhengende helse- og
rehabiliteringstjenester av god kvalitet, både for pårørende og den rusavhengige.
§ 2.2 Ivareta mener at rusavhengighet er en alvorlig sykdom. Behandling, rehabilitering,
habilitering og ettervern må ta utgangspunkt i pasientens individuelle, psykiske og sosiale
utfordringer.
§ 2.3 Ivareta mener at legalisering av illegale rusmidler vil øke rusutfordringene i samfunnet
og være negativt i et folkehelseperspektiv. Rusmisbruk rammer også tredjeparter som familier,
lokalsamfunn, arbeidsplasser mv., og er derfor et samfunnsansvar og ikke kun en privatsak.
§ 3 MEDLEMSSKAP I IVARETA
§ 3.1 Medlemskap i Ivareta er åpent for pårørende berørt av rus og engasjerte mennesker som
vil arbeide innenfor organisasjonens vedtekter, og i tråd med årsmøtets vedtak til enhver tid.

§ 3.2 Både enkeltpersoner, samt offentlige og private virksomheter kan være støttemedlemmer i
Ivareta.
§ 3.3 Alle medlemmer i Ivareta har taushetsplikt med hensyn til personopplysninger ervervet
gjennom medlemskapet.
§ 3.4 Sentralstyret kan oppnevne æresmedlemmer av Ivareta. Som æresmedlemmer kan
oppnevnes medlemmer som gjennom flere års frivillig innsats har nedlagt et betydelig arbeid
for organisasjonen. Forslag kan fremmes av Ivaretas lokallag, medlemmer og sentralstyret.
Sentralstyret fatter endelig vedtak.
§ 4 IVARETA – OVERORDNET ORGANSERING – VALGBARHET – HABILITET
§ 4.1 Årsmøtet er organisasjonens øverste organ. Sentralstyret gjennomfører årsmøtets vedtak i
årsmøteperioden.
§ 4.2 Alle frivillige i Ivareta plikter å arbeide i henhold til organisasjonens samlede vedtekter,
retningslinjer og årsmøtevedtak til enhver tid.
§ 4.3 Med aktive medlemmer menes medlemmer som innehar verv som brukermedvirkere og
likepersoner i årsmøteperioden og rapporterer sin aktivitet til sekretariatet
§ 4.4 Frivillig innsats kan utøvers gjennom lokallag (§ 5), nettverk (§ 6) og individuelt
likepersonsarbeid og brukermedvirkning (§ 7)
§ 4.5 Sekretariatet har en veiledende funksjon og er ansvarlig for opplæring av likepersoner og
brukermedvirkere. Brukermedvirkere og likepersoner plikter å delta i opplæringstiltak i
organisasjonens regi.
§ 4.6 Følgende medlemmer er ikke valgbare til sentrale verv i organisasjonen:
- medlemmer som ikke har betalt kontingent i foregående kalenderår
- ansatte i Ivareta
Det kan gis dispensasjon i forbindelse med ansettelse av erfaringskonsulenter. Vedtak om
dispensasjon fattes av generalsekretær og sentralstyreleder når det gjelder ansettelse, og av
lokallagets årsmøte/sentralt årsmøte når det gjelder valg på kandidater som er ansatt som
erfaringskonsulent i organisasjonen.
§ 4.7 Ved spørsmål om habilitet legges prinsippene i forvaltningslovens § 6 til grunn.

§ 5 LOKALLAG
§ 5.1 Lokallagenes navn er Ivareta - pårørende berørt av rus, samt geografisk tilhørighet (f. eks.
Ivareta - pårørende berørt av rus Oslo)
§ 5.2 Godkjente lokallag må ha minimum 5 medlemmer som aktivt har tilsluttet seg lokallaget
og har betalt kontingent i foregående år. Lokallagstyret velges av lokallagets årsmøte og må
bestå av minst 3 medlemmer. Leder velges av årsmøtet, styret konstituerer seg selv og fordeler
funksjoner.
§ 5.3 Lokallagets årsmøte består av alle medlemmer som aktivt er tilsluttet lokallaget og som
lokallaget mottar kontingentinntekter for. Innkalling til lokallagets årsmøte må skje i tråd med
lokale vedtekter eller følge prinsippene i sentrale vedtekter.
§ 5.4 Lokale vedtekter kan ikke være i motstrid med sentrale vedtekter.
§ 6 NETTVERK
§ 6.1 Frivillig innsats i Ivareta kan organiseres i nettverk. Med nettverk menes et lokalt initiativ
tilknyttet organisasjonen Ivareta. Dette kan bestå av en eller flere personer som utfører en eller
flere frivillige aktiviteter i tråd med organisasjonens formålsparagraf.
§ 6.2 Nettverket utpeker en økonomiansvarlig for å sikre at nettverket benytter tildelte
tilskudd eller prosjektmidler i overenstemmelse med formål og rapporteringskrav i tildelingen.
Dette gjelder både interne og eksterne tildelinger. Søknad og bruk av midler skal skje i
overenstemmelse med Ivaretas retningslinjer for økonomistyring og kostnadsdekning
§ 7 LIKEPERSONER OG BRUKERMEDVIRKERE
§ 7.1 Frivillig innsats kan utføres av likepersoner og brukermedvirkere som arbeider innenfor
gjeldende retningslinjer for likepersoner og brukermedvirkere i Ivareta vedtatt av årsmøtet.
§ 8 DELEGATUTVALGET
§ 8.1 Delegatutvalget består av leder av kontrollutvalget, tre medlemmer valgt på årsmøtet og
leder for sentralstyret.
§ 8.2 Delegatutvalgets leder velges direkte av årsmøtet, i tråd med gjeldende retningslinjer
vedtatt av årsmøtet.
§ 8.3 Delegatutvalget utpeker delegater til årsmøtet i tråd med gjeldende retningslinjer vedtatt
av årsmøtet.

§ 8.4 Alle aktive medlemmer (§4.3) kan foreslå delegater til årsmøtet. Aktive medlemmer med
unntak av medlemmer av lokallag (§5.2) kan utpekes som delegat til Ivareta årsmøte av
delegatutvalget i tråd med gjeldende retningslinjer.
§ 8.5 Delegatutvalget skal tilstrebe en sammensetning av årsmøtet som gjenspeiler antall aktive
medlemmer i forhold til antall delegater valgt av lokallagene, se også § 9.3(nytt forslag) Dette i
tråd med gjeldende retningslinjer vedtatt av årsmøtet.
§ 8.6 Delegatutvalget fatter endelig beslutning om delegatsammensetningen for det påfølgende
årsmøtet. Delegatutvalgets beslutning kan ikke påklages. I tråd med gjeldende retningslinjer
vedtatt av årsmøtet.
§ 8.7 Delegatutvalget velges for en funksjonsperiode på to år i tråd med gjeldende retningslinjer
vedtatt av årsmøtet. Delegatutvalgets medlemmer kan velges på nytt for inntil tre
årsmøteperiode.
§ 9 IVARETAS ÅRSMØTE
§ 9.1 Årsmøtet avholdes hvert annet år innen utgangen av oktober måned. I det mellomliggende
året gjennomføres det en fagsamling for alle tillitsvalgte i organisasjonen.
§9.2 Årsmøtet er sammensatt av delegater fra lokallagene og et representativt antall delegater
oppnevnt av delegatutvalget, samt Ivaretas sentralstyre og æresmedlemmer. Hver delegat har
en stemme hver. Øvrige deltakende medlemmer kan delta med talerett, men uten stemme - og
forslagsrett.
§ 9.3 Lokallagene kan delta med følgende antall delegater:
5 - 50 medlemmer: 1 delegat
51 – 100 medlemmer: 2 delegater
101 – 150 medlemmer: 3 delegater.
Lokallag med mer enn 150 medlemmer, stiller med maksimalt 4 delegater.
§ 9.4 Sentralstyret sender ut varsel om årsmøtetidspunkt minst tre måneder før årsmøtet skal
gjennomføres til følgende organisatoriske ledd:
- lokallagsstyrene og nettverkene
- delegatutvalget
- kontrollutvalget
- æresmedlemmer

§ 9.5 Varsel om årsmøtet kunngjøres i #pårørendes første utgave i det året det skal være
årsmøte og på organisasjonens nettside i løpet av første kvartal i samme år.
§ 9.6 Innkalling med saksliste sendes ut til delegatene samt øvrige møteberettigede med minst
fire ukers varsel. Innkallingen skal inneholde alle saker årsmøtet skal behandle:
1. Årsmøtets konstituering.
2. Sentralstyrets årsberetninger, regnskap og revisjonsberetninger.
3. Behandling av innkomne forslag. Forslag kan fremmes av følgende ledd:
- lokallag
- nettverk
- brukermedvirkere og likepersoner
- delegatutvalg
- kontrollutvalg
Forslagene må være innlevert skriftlig til sentralstyret senest tre måneder før årsmøtet.
4. Sentralstyrets forslag til handlingsplan, budsjett for årsmøteperioden og medlemskontingent,
kontrollutvalgets rapport, samt øvrige forslag.
5. Valgkomiteens innstilling til:
- Valg av sentralstyrets leder og nestleder, begge med to års funksjonstid.
- Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter for to år. Det tilstrebes at ikke mer enn
halvparten av styret er på valg samtidig.
- Valg av tre medlemmer til delegatutvalget.
- Valg av tre medlemmer til kontrollutvalget.
- Valg av leder og tre medlemmer i valgkomitéen. Valgkomitéen velges for to år.
§ 9.7 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis sentralstyret treffer beslutning om det eller minst 50
% av de fremmøtte delegatene på forrige årsmøte krever det. Ved innkalling til ekstraordinært
årsmøte legges liste over godkjente delegater ved siste ordinære årsmøte til grunn. Innkalling til
ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 4 ukers varsel.
§ 9.8 Sentralstyret skal møte på de ordinære og ekstraordinære årsmøtene. Sentralstyret har
ikke

stemmerett under behandling av styrets årsberetning, regnskap, samt forslag til handlingsplan
og budsjett.
§ 9.9 Ordinære vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3
flertall blant de fremmøtte delegatene. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at vedtak
er besluttet av årsmøtet.
§ 9.10 Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 50 % av innkalte delegater møter.
§ 10 IVARETAS SENTRALSTYRE
§ 10.1 Sentralstyret i Ivareta består av leder, nestleder og inntil fem styremedlemmer. Tre av
disse skal være pårørende. Sentralstyret kan suppleres med to eksterne styremedlemmer.
Sentralstyrets leder og nestleder skal være pårørende. Sentralstyrets pårørendemedlemmer
velges med vara.
§ 10.2 Sentralstyret møtes ved behov. Sentralstyret skal påse at årsmøtets vedtak blir fulgt opp.
Sentralstyret kan oppnevne arbeidsutvalg og komiteer og arbeider etter den til enhver tid
gjeldende arbeidsinstruks.
Sentralstyret og årsmøtet kan foreslå endringer i arbeidsinstruksen.
Årsmøtet behandler og vedtar endringsforslagene på påfølgende årsmøte.
§ 10.3 Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Ved likt stemmetall har leder dobbeltstemme.
§ 10.4 Referater fra møtene skal sendes styremedlemmene. Ivaretas medlemmer skal holdes
orientert om sentralstyrets arbeid løpende gjennom årsmøteperioden.
§ 11 KONTROLLUTVALG
§ 11.1 Årsmøtet oppnevner medlemmer til kontrollutvalget. Kontrollutvalget består av leder og to
medlemmer. Kontrollutvalgets oppgaver og ansvarsområde reguleres i egne retningslinjer som
vedtas på årsmøtet. Kontrollutvalget konstituerer seg selv.
§ 11.2 Kontrollutvalget leverer rapport til årsmøtet etter gjeldende retningslinjer.
§ 12 VALGKOMITE
§ 12.1 Valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer. Det tilstrebes en geografisk spredning der
dette er hensiktsmessig.

§ 12.2 Valgkomiteen innhenter forslag på aktuelle kandidater i god tid før årsmøtet.
Lokallagene, nettverk, likepersoner og brukermedvirkere kan melde inn forslag på
styremedlemmer til Ivaretas sentralstyre og øvrig valgte organ. Foreslåtte kandidater skal være
forespurt før forslaget sendes valgkomiteen.
§ 12.3 Valgkomiteens forslag til alle valg som skal foretas på årsmøtet skal vedlegges
innkallingen til årsmøtet sammen med de øvrige sakspapirene. Komiteens forslag oversendes
sekretariatet senest åtte uker før årsmøtetidspunktet.
§ 12.4 På årsmøtet kan det fremmes forslag på andre kandidater enn de som er foreslått av
valgkomiteen, dog slik at reglene om valgbarhet er oppfylt (§ 4) og kandidaten er forespurt før
forslaget fremmes.
§ 12.5 Foreligger det forslag på flere kandidater til samme tillitsverv skal valgene skje skriftlig.
§ 12.6 Godtgjørelse til styrets medlemmer indeksreguleres.
§ 13 SEKRETARIATET
§ 13.1 Ivareta har kontorsted i Oslo og ledes av generalsekretær. Ivaretas sentralsyreleder er
generalsekretærens nærmeste overordnede. Generalsekretæren har det fulle personalansvaret
for samtlige ansatte i organisasjonen, uavhengig av fysisk arbeidssted.
§ 13.2 Generalsekretæren har ansvaret for den daglige virksomheten i samsvar med avtale og i
henhold til de vedtak som er gitt av senstralstyret og årsmøtet.
§ 13.3 Organisasjonens regnskap revideres av statsautorisert revisor.
§ 14 EKSKLUSJON
§ 14.1 Eksklusjon kan skje dersom et medlem handler i strid med Ivaretas vedtekter, vedtak eller
formålsparagraf, samt begår straffbare handlinger. Eksklusjon kan også finne sted dersom et
medlem på annen måte opptrer illojalt eller skader Ivaretas interesser eller anseelse utad eller
innad i organisasjonen.
§ 14.2 Reglene om eksklusjon gjelder uavhengig av type verv i organisasjonen. Det påhviler
imidlertid medlemmer som innehar lokale og sentrale verv et ekstra ansvar for å opptre lojalt
og ansvarlig på vegne av Ivareta.
§ 14.3 På samme måte kan eksklusjon av et medlem skje når medlemmet skylder
medlemskontingent til Ivareta for to år eller mer og påkrav er sendt medlemmet og medlemmet
ikke aksepterer at medlemskapet opphører.

§ 14.4 Beslutning om eksklusjon gjøres med endelig virkning av Ivaretas sentralstyre.
Begrunnelsen skal være skriftlig. Sentralstyret plikter å sette seg grundig inn i saken og innhente
synspunkter ved behov.
§ 14.5 Forut for sentralstyrets beslutning om eksklusjon skal vedkommende medlem varsles om
eksklusjonssaken og begrunnelsen for denne, samt gis mulighet for å uttale seg skriftlig i saken.
Frist for uttalelsene settes til 14 dager.
§ 14.6 Sentralstyrets vedtak om eksklusjon er endelig.
§ 15 OPPLØSNING AV IVARETA
§ 15.1 Oppløsning av Ivareta kan kun vedtas på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
Oppløsning av organisasjonen krever 2/3 flertall vedtatt på to påfølgende årsmøter.
§ 15.2 Organisasjonen anses oppløst når alle økonomiske forpliktelser er avsluttet og
organisasjonsnummeret er slettet i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved oppløsning av
organisasjonen, skal resterende midler gis til formål som samsvarer med vedtektsfestet formål i
Ivareta.

