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§1. Formålsparagraf:  

1. Organisasjonen er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av 

personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester samt deres pårørende. 

2.  Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et 

potensiale for å utvikle seg åndelig og spirituelt.  

3. Vi har et grunnsyn som går ut på at alle mennesker kan utvikle seg, og skal ha 

frihet til å velge sin egen livsvei og sin egen behandlingsform innen det 

psykiske helsefeltet.  

4. Vi søker å nå våre mål ved å: 

i) Drive motivasjons-, hjelpe- og støttearbeid for mennesker med 

psykiske vanskeligheter, også for utsatte og stigmatiserte mennesker. 

Det kan være brukere av psykiske helsetjenester, deres pårørende, 

barn og ungdom.  

ii) Drive informasjonstiltak for å få et videre syn og større forståelse om 

ulempene ved de psykiatriske diagnosene.  

iii) Forebygge alvorlige konsekvenser av psykiske lidelser. 

iv) Jobbe aktivt for å fjerne frykt, skam og fordommer innen psykisk 

helse. 

v) Drive rådgivning for politikere og bestemmende organ, i 

helsevesenet og delta i brukerråd på alle plan.  

vi) Reformere behandlingsformen innenfor det psykiske helsefeltet slik 

at tvang opphører.  

vii) Fremme erfaringsbasert kunnskap ved blant annet å holde foredrag, 

erfaringsinnspill, drive selvhjelpsgrupper, livsmestrings- og 

selvutviklingskurs.  

viii) Målet med arbeidet innen det psykiske helsefeltet må være tydelig 

definert: klientene skal bli friske, selvstendige og frigjort fra 

psykofarmaka og behandlingsapparatet.  

ix) Jobbe for at alle skal kunne velge sin rette behandlingsform 

uavhengig av ståsted og økonomi. 

x) Jobbe for å få etablert brukerstyrte behandlingssentre med helhetlig 

behandlingsfilosofi. 

xi) Vårt hovedmål er å gjøre denne organisasjonen overflødig.   

 

§ 2. Alle som faller under § 1 punkt 1), støtter formålsparagrafen og har 

livstidsmedlemskap eller har betalt kontingent inneværende år er som medlem å regne 

og har alle medlemsrettigheter inntil 1. april etterfølgende år. 



MEDLEMSKAP 

Foreningen består av hovedmedlemmer, familiemedlemmer og støttemedlemmer 

Alle medlemmer som har betalt kontingent inneværende år er som medlem å regne og 

har fulle organisatoriske rettigheter. 

 

a) Hovedmedlemmer: Rett til medlemskap har personer som har eller har hatt 

brukererfaring av psykiske helsetjenester samt deres familie.   

 

b) Familiemedlemmer: Rett til familiemedlemskap har alle som har eller har hatt 

brukererfaring av psykiske helsetjenester samt deres familie.  

 

c) Støttemedlemmer: Privatpersoner som ønsker å støtte og/eller arbeider for 

foreningens interesser kan tegne støttemedlemskap.  

 

 

 

§3. Årsmøtet sentralt er foreningens øverste myndighet. Det holdes en gang i året. Alle 

medlemmer innkalles med 30 dagers varsel. En uke etter innkalling gjøres saksliste, 

årsmelding og regnskap tilgjengelig for alle på internett. Andre saksdokumenter gjøres 

tilgjengelig senest en uke før årsmøtet. Et medlem har rett til å få tilsendt alle 

sakspapirer per post om vedkommende melder dette senest en uke før årsmøtet. Alle 

medlemmer har lik møte-, tale-, forslags og stemmerett på årsmøtet, og samme på 

årsmøtet i det fylkeslaget de tilhører. 

 

§4. Til årsmøtet har medlemmene rett til å sende inn forslag. Forslag skal være inne 

innen 14 dager før årsmøtet. Det kan fremsettes benkeforslag på årsmøte i saker på 

sakslisten.  

 

§5. Skal vedtektsendringer vedtas må forslag være sendt sentralstyret minst 14 dager 

før årsmøtet. Sentralstyret skal komme med innstilling for eller i mot. Det kreves to 

tredjedels flertall ved vedtektsendringer.  

 

§6. Alle som er medlemmer i landsorganisasjonen er automatisk medlem av 

fylkeslaget i det fylket der de hører hjemme. Medlemskontingenten fastsettes for ett år 

av gangen etter forslag fra sentralstyret. Det eksisterer to kontingenttyper; 

årsmedlemskap og livstidsmedlemskap. Fra og med årsmøtet 16. mars 2013 går det 

kun å tegne årsmedlemskap og muligheten til å bli livstidsmedlem opphører. De som 

før dette har betalt for livstidsmedlemsskap kan velge om de vil beholde det, eller gå 

over til årsmedlemskap. Medlemmene betaler en årlig kontingent basert på 

medlemskategori. Kontingentene fastsettes av Årsmøtet etter forslag fra sentralstyret. 

§7. De medlemmer som har betalt kontingent for foregående år eller inneværende år 

senest 7 dager før årsmøtet avvikles, har stemmerett på årsmøtet. Hvis noen krever det 

skal det stemmes skriftlig. Det gjøres loddtrekning ved stemmelikhet.  



§8. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når flere enn tre av styremedlemmene 

finner det nødvendig, eller når en fjerdedel av medlemmene krever det. Møtet 

innkalles av sentralstyret med 30 dagers varsel.  

§9. Styremedlemmer for sentralstyret, avdelingsstyrene, valgkomite og 

organisasjonsrevisorer velges blant medlemmer jfr. §2 for to år av gangen med 

overlapp annethvert år. Organisasjonen skal sikre at personer med brukererfaring av 

psykiske helsetjenester samt deres pårørende har flertall i alle styrende organer sentralt 

og i lokallag. 
 

§10. Hvis et medlem aktivt motarbeider foreningens formål i en alvorlig grad kan 

vedkommende bli suspendert av styret med klagerett for årsmøtet. Et suspendert 

medlem kan ekskluderes av årsmøtet med minst to tredjedels flertall etter at forslag om 

det er blitt bekjentgjort i sakslisten. Et medlem som foreslås ekskludert har rett til å 

møte og tale sin sak på årsmøtet. Medlemmet skal orienteres om eksklusjonssaken 

minst 14 dager før dette gjøres kjent for medlemmene. 

§11. Det er kun kasserer og styreleder som skal ha disposisjonsrett til bankkonto. 

Sentralstyret kan vedta å gi andre tillitsvalgte eller ansatte disposisjon til bankkonto 

der det er nødvendig for den daglige driften. Sentralstyret kan ved behov vedta 

opprettelse av egne bankkontoer for fylkesavdelingene. Sentralstyret har også 

myndighet til å stenge avdelingenes bankkonto ved mistanke om mislighold. For 

innkjøp av materiell, bruk av tjenester eller til godtgjørelser som overgår 10.000 

kroner må det foreligge årsmøte- eller sentralstyrevedtak. Penger må benyttes etter 

tilskuddgivernes formål og øremerking om det er gitt. 

§12. Sentralstyret skal bestå av minst fem medlemmer og tre vara medlemmer, og 

styret må settes sammen slik at de unngår habilitetsproblemer. Disse skal velges av 

årsmøtet. Når det er frafall fra det ordinære styret trer varamedlemmene inn som 

styremedlemmer, med stemmerett i styrevedtak. Varamedlemmene trer inn i prioritert 

rekkefølge 1. 2. og 3. Det må være minst tre medlemmer til stede for at styret skal 

være beslutningsdyktig. Ved telefon- eller internett-avstemning må alle 

styremedlemmer være informert i saken. Styreleder har dobbeltstemme ved 

stemmelikhet.  

§13. Styreleder har prokura. Hvis andre styremedlemmer eller ansatte skal ha prokura, 

avgjøres dette ved styrevedtak.  

§14. Ved oppstart av fylkesavdelinger er det sentralstyret som har overordnet rett til 

godkjenning av personer til de ulike vervene. Dette gjelder fram til avdelingen 

avvikler eget årsmøte og oppnevner eget styre.  

§15. Har fylket eller laget under 50 medlemmer, opprettes en handlingsgruppe med 

fylkesleder, fylkeskontakt og medlemsansvarlig. Handlingsgruppen bør bestå av minst 



3 medlemmer. Avdelinger og lag som ledes av handlingsgrupper søker daglig leder 

eller overordnet styre om penger fortløpende etter behov. Handlingsgruppene er fritatt 

for å føre eget budsjett, årsregnskap, møteprotokoller og avholde eget årsmøte, men 

skal rapportere om sine disposisjoner til sentralstyret kvartalsvis.  

§16. I avdelinger der medlemstallet er over 50 medlemmer kan det opprettes eget 

styre. Avdelingsstyret har ansvar for at det blir ført eget budsjett, regnskap, 

møtereferat og å avholde årsmøte. Tilskuddsatsen vedtas av årsmøtet sentralt eller av 

sentralstyret om ikke årsmøtevedtak foreligger. Et avdelingsstyre skal ha minst 3 

styrerepresentanter og minst et varamedlem som velges på eget stiftelsesmøte eller 

avdelingsårsmøte. Styret må være sammensatt på en slik måte at det unngår 

habilitetsproblemer. Fylkesavdelingen kan innkalle til årsmøte første gang først etter 

godkjenning fra sentralstyret. Alle avdelinger skal rapportere kvartalsvis til 

sentralstyret.  

§17 Hvis det skulle skje frafall i styret til fylkeslagene i en slik grad at 

styret ikke lenger er vedtaksdyktig, skal sentralstyret søke å supplere 

styret inntil neste årsmøte slik at det igjen blir vedtaksdyktig. Hvis dette 

ikke er mulig, skal sentralstyret overta administrasjonen inntil 

årsmøte med nytt valg er avholdt. 

 

§18. Opphør av organisasjonen må vedtas av et årsmøte med ved minst 75 % flertall. 

Eventuelle gjenstående verdier skal overføres til frivillig arbeid og/eller organisasjoner 

som jobber i samme ånd som Hvite Ørn har gjort.  

 


