
 

Forslag til vedtektsendringer - Endringer i rødt. 
 
 
Styret og stab ønsker å oppdatere formålet til LMSO 
Begrunnelse: fremstår utdatert etter organisasjonens identitet som interesseorganisasjon 
 
 
Gammel paragraf:  
1.1 Formål 
Formålet med organisasjonen er å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsorden ved å jobbe for at 
mennesker som rammes av seksuelle overgrep og incest får nødvendig behandling og gis muligheten 
til å eie sitt liv 
 
 
Forslag til ny paragraf: 
1.1 Formål 
Formålet med organisasjonen er å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsorden ved å jobbe for at 
mennesker som rammes av seksuelle overgrep og incest får nødvendig behandling, mulighet til å 
utvikle sine ressurser og bli hørt som en likeverdig stemme til fag og forskning.  
LMSO har et formål om å være brobygger mellom erfaring, fag og forskning for på den måten å skape 
en samlende plattform i arbeidet med overgrep og overgrepsutsatte.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Styret og stab foreslår å fjerne “støttemedlemskap” etter anbefalinger under utredning av 
medlemsregister.  
 
Begrunnelse:  
Mennesker som ønsker å støtte økonomisk med beløp gjør det uavhengig av medlemskap, via VIPPS, 
og støttemedlemskap er det minst brukte medlemskapet i LMSO.  
 
Gammel paragraf: 
 
§ 3 MEDLEMSKAP 
3.1 I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap: 
* Hovedmedlemskap 



 

* Familiemedlemskap 
* Støttemedlemskap 
* Bedrift - organisasjonsmedlemskap 
 
3.2 Medlemskapet er gyldig for ett år, og utløper ved siste års innbetalingsdato for kontingenten, 
dersom ikke ny faktura betales.  
3.3 Medlemslister lagres etter personopplysningsloven § 8 a) og § 9 a). Behandlingen av 
personopplysninger foregår innenfor rammene oppstilt i unntaket fra melde- og konsesjonsplikt etter 
forskriftens § 7-15. 
Organisasjonen skal ha et internkontrollsystem og databehandleravtale for handtering av 
personopplysninger. 
 
 
Forslag til ny:  
 
§ 3 MEDLEMSKAP 
3.1 I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap: 
* Hovedmedlemskap 
* Familiemedlemskap 
* Bedrift - organisasjonsmedlemskap 
 
3.2 Medlemskapet er gyldig for inneværende år, og utløper 31. januar året etter, dersom ikke ny 
faktura betales. Faktura sendes automatisk ut i januar hvert år, via post eller e-post, etter 
medlemmets valg ved innmelding. Innmelding må skje via registreringsskjema på www.lmso.no.  
Kontingent fastsettes av Landsmøtet.  
 
3.3 Medlemslister lagres etter personopplysningsloven § 8 a) og § 9 a). Behandlingen av 
personopplysninger foregår innenfor rammene oppstilt i unntaket fra melde- og konsesjonsplikt etter 
forskriftens § 7-15. 
 
Organisasjonen skal ha et internkontrollsystem og databehandleravtale for håndtering av 
personopplysninger. 
 
Som følge av eventuell endring må også punkt om stemmerett endres: 
 
Stemmerett:  Hoved- og familiemedlemmer har tale- og stemmerett. Støttemedlemmer har talerett, 
ikke stemmerett.  

http://www.lmso.no/


 

 
Forslag til ny:  
Hoved- og familiemedlemmer har tale- og stemmerett. Bedrift- og organisasjonsmedlemmer har 
talerett. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Styret og stab foreslår å implementere “Frivillig” som begrep og rolle i organisasjonen.  
Begrunnelse: Å påtvinge medlemskap for engasjement kan hindre folk i å bidra frivillig. Endringene 
ønskes utført etter anbefaling av Frivillighet Norge.  
 
Gammel paragraf: 
 
§ 4 ORGANISASJON 
Organisasjonen består av: 
·        Landsmøte 
·        Styre 
·        Stab 
·        Regionsansvarlige 
·        Prosjektledere 
·        Arbeidsgrupper 
·        Hoved- og familiemedlem 
 
 

1. Forslag til endring:  
 
§ 4 ORGANISASJON 

Organisasjonen består av: 
·        Landsmøte 
·        Styre 
·        Stab 
·        Regionsansvarlige 
·        Prosjektledere 
·        Arbeidsgrupper 
·        Hoved- og familiemedlem 
- Frivillige  
 



 

 
 
2. Forslag til ny paragraf under Organisasjon:  
 
4.7  
Rettigheter og fordeler som medlem:  
Medlemskap gir deg stemmerett på landsmøtet til LMSO, og dermed direkte påvirkning og 
medbestemmelsesrett i organisasjonen. Medlemmer kan også stille til valg for styreverv, samt ha 
nøkkelroller som regionsansvarlig, prosjektleder etc. 
Medlemmer kan få dekket utgifter av LMSO, i forbindelse med konferanser, kurs, oppdrag og 
samlinger, både internt og eksternt. 

 
Rettigheter som frivillig:  
En frivillig har mulighet til deltagelse og aktivitet gjennom organisasjonen, og mulighet til deltagelse i 
samlinger hvor ikke målgruppe er presisert til medlemmer eller andre nøkkelroller i organisasjonen. 
En frivillig vil ikke få dekket utgifter i forbindelse med sitt engasjement.  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Styret og stab foreslår at det blir gjort  endring i følgende avsnitt med begrunnelse i at vedtekter skal 

være overordnet og ikke spesifikke til dagens situasjon. De andre rollene omtalt er ikke under 
Stab 

 
4.3 Stab 
Staben består i dag av daglig leder i 50 prosent stilling, og webredaktør i 50 prosent stilling. I tillegg 

har vi regionansvarlige og administrativt team for erfaringsformidlerne, som alle jobber frivillig. 
LMSO driftes på tilskudd fra det offentlige, og er avhengig av å få tilsagn på lønnsmidler. Alle 
ansettelser må derfor anses som midlertidige. 

 
Foreslås endret til:  
 
4.3 Stab  
Stab er de som er ansatt i LMSO. LMSO driftes på tilskudd fra det offentlige, og er avhengig av å få 

tilsagn på lønnsmidler. Alle ansettelser må derfor anses som midlertidige.  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forslag til endring i vedlegg 2: Regulativ for dekning av reisekostnader.  
 
Styre og stab foreslår følgende endring:  
 
LMSO godtar dekning av Taxi som fremkomstmiddel for korte avstander der andre reisealternativ er 

utilgjengelig eller situasjonen umuliggjør bruk av annet fremkomstmiddel.  
 
 
Begrunnelse: Det er kartlagt et behov i bruk av taxi når personer i LMSO reiser til ugunstig tid, 

spesielt nord i landet. Det er også kommet frem et behov for å nå frem mellom møter - der 
kollektivtransport tar for lang tid eller ikke er tilgjengelig. Det vil kun bli godtatt utlegg for taxi 
der ingen andre alternativ til reise fantes.  

 
 
 
 
 
 
 


