Utkast til

Vedtekter for Støttegruppa etter 22. juli i Østfold
§ 1 Støttegruppas navn og formål
1.1. Støttegruppa heter ”Støttegruppa i Østfold etter 22. juli-hendelsene ”
1.2. Støttegruppa er fylkesavdeling av Nasjonal Støttegruppe etter 22. juli-hendelsene og
støtter dennes formål.
1.3. Støttegruppa skal ivareta og fremme pårørendes, overlevendes og berørtes interesser i
ettertid av bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011,
spesielt de som er bosatt i Østfold, eller har nær tilknytning til ofre og berørte fra dette
fylket.
1.4. Støttegruppa er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

§ 2 Medlemskap
2.1. Alle pårørende, overlevende og berørte i forbindelse med de ovennevnte hendelsene 22.
juli kan være medlemmer av Støttegruppa.
2.2. Det skal føres individuelt medlemsregister med epost-adresser. De registrerte
medlemmene skal kalles inn til og har stemmerett på generalforsamlingen.
2.3. Det å være medlem av støttegruppa innebærer ingen forpliktelser for den enkelte, med
mindre han/hun påtar seg dette særskilt, for eksempel gjennom styreverv.

§ 3 Konstituering og generalforsamling
3.1. Støttegruppa i Østfold ble opprettet 1.12.2011, med midlertidig styre. Disse vedtektene
ble vedtatt på første ordinære generalforsamling 29.2. 2012.
3.2. Støttegruppas øverste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamling skal holdes
hvert år innen utgangen av mars, og kalles inn av styret med epost til alle medlemmer
minst to uker i forveien. Dokumenter til møtet legges ut på Støttegruppas hjemmeside.
3.3. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når minst 20 medlemmer
ber om det.
3.4. Generalforsamlingen behandler følgende saker:
- Konstituering av generalforsamlingen med valg av møteleder og referent
- Årsmelding fra styret
- Regnskap og revisorenes beretning
- Vedtektsendringer
- Innkomne forslag
- Arbeidsplan og budsjett for kommende år
- Valg av styre med varamedlemmer. Leder velges særskilt.
- Valg av to revisorer
- Valg av forberedende valgkomite for neste generalforsamling
3.5. Forslag til generalforsamlingen kan fremmes av medlemmer og av styret så snart
innkalling er sendt ut. Forslag skal være fremmet i tide for at det kan sendes per epost til
medlemmene minst 7 dager før generalforsamlingen.

§ 4 Styre
4.1.. Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Leder velges separat på
generalforsamlingen. Ellers konstituerer styret seg selv.
4.2. Det skal føres medlemsliste, protokoll over alle beslutninger, arkiv og regnskap. Disse
oppgavene fordeles blant styremedlemmene. Styret kan på vegne av foreningen kjøpe
tjenester av andre.
4.3. Styret er beslutningsdyktig når alle styremedlemmer er varslet, og minst 3
styremedlemmene er til stede. Når styremedlem melder forfall, skal varamedlem
innkalles. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Saker avgjøres ved simpelt flertall.
4.4. Styret er ansvarlig for at driften er i samsvar med disse vedtekter og beslutninger på
generalforsamlingen.
4.5.Styret skal forvalte økonomiske midler og sørge for at regnskap føres i samsvar med god
regnskapsskikk og gjeldende lover og regler
4.6. Styret skal forberede og kalle inn neste generalforsamling, kfr. 3.4. ovenfor.

§ 5 Økonomi
5.1. Styret er ansvarlig for at Støttegruppas økonomiske midler forvaltes i samsvar med disse
vedtekter, og budsjett og fullmakter vedtatt av generalforsamlingen.
5.2. Styreleder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett, prokura og tilgang til
Støttegruppas økonomiske midler. Disse sørger også for registrering i nødvendige
statlige registre og for opprettelse av bankkonto.
5.3. Regnskapet skal revideres av de to revisorene som velges av generalforsamlingen. De har
rett til å kontrollere regnskapet, alle økonomiske transaksjoner og konti som hører til
støttegruppa. De skal gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets avsluttede regnskap
og om andre forhold av betydning for støttegruppas økonomi.

§ 6. Oppløsning
6.1. Støttegruppa i Østfold opprettholdes så lenge minst 10 medlemmer med tilknytning til
22.-julihendelsene ønsker det.
6.2. Ved eventuell oppløsning overføres Støttegruppas midler og eiendeler til AUF i Østfold

