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Vedtekter for Link Bergen og omegn

§ I Foreningens navn

Foreningens navn er LINK Bergen og omegn og ble stiftet 26.09.2019.

§2 Formål

LINK Bergen og omegn skal bidra til at folk kan ta ansvar for egen livssituasjon sammen med
andre når de opplever livsproblem, og være et supplement til offentlige velferdstiltak.

Link Bergen og omegn er et nøytralt senter for selvorganisert selvhjelp, og skal arbeide for at
deltakelse i selvhjelpsgrupper blir mulig og alminnelig for folk som opplever livsproblemer.
Dette skal gjennomføres ved å informere om, legge til rette for og starte opp
selvhjelpsgrupper når og der det er behov.

LINK Bergen og omegn ønsker å være en ressurs og samarbeidspartner for andre i dette
arbeidet.

LINK Bergen og omegn skal være et viktig ledd i arbeidet for bedre folkehelse.

§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Styret, frivillige og ansatte har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjon.

§ 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§6 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i utgangen av mars måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukes varsel. Forslag som skal behandles på
årsmøtet skal være sendt til styret senest i måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste må
sendes ut senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede deltakere som møter. Ingen har
mer enn én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest
2 uker før årsmøtet

Arsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 7 Stemmegivning på årsmøtet
Styremedlemmer og varemedlemmer velges enkeltvis. Vedtak fattes med alminnelig flertall.
Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte
stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer
Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
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§ 8 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap
3. Behandle innkomne forslag
5. Orientering om foreløpig budsjett og driftsplaner for kommende år
6. Velge:

a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Valg av valgnemnd på 2 medlemmer

§ 8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller minst 1/3 av de
stemmeberettigede styret, frivillige og ansatte som har stemmerett krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst i måned varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.

§9 Styret
Organisasjon ledes av et styre på 5 medlemmer Årsmøtet velger 2 varamedlemmer som har
møte og talerett på styremøtene. Valg perioden for styremedlemmer og varemedlemmer er 2
år. Valg perioden for valgnemnd er i år. Første gang velges styreleder, 2 styremedlemmer
og i varemedlem for 2 år. Nestleder, i styremedlem og i varemedlem velges for i år

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
i. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Føre nødvendig kontroll med organisasionens økonomi i henhold til de til enhver tid

gjeldende instrukser og bestemmelser.
3. Representere organisasionen utad.

Styret skal avholder minst 6 møter i året

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Organisasjon tegnes av styreleder inntil daglig leder ansattes.

§ 10 Taushetsplikt
Personer som gjennom sitt verv som tillitsvalgt eller frivillig i LINK Bergen og omegn får
kjennskap til personlige forhold, bedrifts- eller forretningshemmeligheter, forplikter seg til ikke
å bruke, utlevere eller på noen annen måte gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for
uvedkommende.

Taushetsplikten gjelder uten Udsbegrensning, eventuelt til LINK Bergen og/eller den personen
saken gjelder, har løst vedkommende fra den.

§ 11 Vedtektsendring I

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
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§ 12 Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av organisasjon kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertalll, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning
skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal
forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som
avviklingsstyre om intet valg foretas.

Organisasjon formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Selvhjelp Norge.

Sammenslutning med andre organisasjoner eller deling av organisasjon anses ikke som
oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette
treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 11. Styret skal i denne
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme
over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra organisasjons
kreditorer.

Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 11.


