Forslag til vedtektsendringer

- Endringer i rødt

Styret og stab foreslår å legge til organisasjonens
internasjonale navn i tillegg til det nasjonale.
Gammel paragraf:

Forslag til ny paragraf:

§ 1 NAVN OG FORMÅL

Organisasjonens navn er Landsforeningen mot seksuelle overgrep,
LMSO. Internasjonalt er navnet Norwegian Association Against
Sexual Abuse, NAASA.

Organisasjonens navn er Landsforeningen mot seksuelle overgrep,
LMSO.

1.1 Formål
1.1 Formål
Formålet med organisasjonen er å forebygge og sette seksuelle
overgrep og traumer på dagsorden. Dette skal LMSO gjøre ved
systematisk påvirkningsarbeid for å motarbeide og avdekke
seksuelle overgrep, samt at mennesker som rammes av seksuelle
overgrep og incest får nødvendig oppfølging og behandling,
mulighet til å øke sin livskvalitet 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. Dette gjøres ved:
• Å synliggjøre seksuelle overgrep som et stort
samfunnsproblem.
• Å styrke kunnskapen om konsekvensene av seksuelle
overgrep.
• Å samordne et effektivt påvirkningsarbeid for å ivareta og
forbedre rettighetene til mennesker som rammes av seksuelle
overgrep.

Formålet med organisasjonen er å forebygge og sette seksuelle
overgrep og traumer på dagsorden. Dette skal LMSO gjøre ved
systematisk påvirkningsarbeid for å motarbeide og avdekke
seksuelle overgrep, samt at mennesker som rammes av seksuelle
overgrep og incest får nødvendig oppfølging og behandling,
mulighet til å øke sin livskvalitet 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. Dette gjøres ved:
• Å synliggjøre seksuelle overgrep som et stort
samfunnsproblem.
• Å styrke kunnskapen om konsekvensene av seksuelle
overgrep.
• Å samordne et effektivt påvirkningsarbeid for å ivareta og
forbedre rettighetene til mennesker som rammes av seksuelle
overgrep.

_______________________________________________

Forslag til vedtektsendringer
Styret og stab foreslår å vise til dokumentet
«Foretningsorden for Landsmøte»
Begrunnelse: Foretningsorden for Landsmøte bør
underlegges vedtektene.
Gammel paragraf:
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6 styremedlemmer og 2 vara.
Valgkomité med fire medlemmer, hvorav to medlemmer skal ha
overgrepsbakgrunn.
Regnskapsfører/byrå
Statsautoriserte revisor

4.1 Landsmøtet
Landsmøtet holdes årlig, fortrinnsvis i oktober. Landsmøtet er
LMSOs øverste organ.
Innkalling til Landsmøtet skal være kunngjort medlemmene senest
åtte (8) uker før møtet finner sted. Forslagsfrist for medlemmene er
fire (4) uker før landsmøtedato.
Sakspapirer til Landsmøtet skal være tilgjengelige for medlemmene
senest to (2) uker før landsmøtedato. Styret innstiller overfor
Landsmøtet i alle saker.
Landsmøtet skal behandle disse sakene:
•
Årsmelding
•
Regnskap og budsjett
•
Vedtektsendringer
•
Kontingent
•
Innkomne saker
Valg:

Styret skal bestå av minst tre (3) hovedmedlemmer med
overgrepsbakgrunn. Med overgrepsbakgrunn menes at
representanten selv kan ha opplevd overgrep eller være pårørende.
Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når fire av
seks styremedlemmer er til stede. Styreleder har dobbeltstemme.
Stemmerett:
Hoved- og familiemedlemmer har tale- og stemmerett. Bedrift- og
organisasjonsmedlemmer har talerett.

Forslag til vedtektsendringer
Forslag til ny paragraf:
4.1 Landsmøtet
Landsmøtet holdes årlig, fortrinnsvis i oktober. Landsmøtet er
LMSOs øverste organ.
Innkalling til Landsmøtet skal være kunngjort medlemmene senest
åtte (8) uker før møtet finner sted. Forslagsfrist for medlemmene er
fire (4) uker før landsmøtedato.
Sakspapirer til Landsmøtet skal være tilgjengelige for medlemmene
senest to (2) uker før landsmøtedato. Styret innstiller overfor
Landsmøtet i alle saker.
Landsmøtet skal behandle disse sakene:
•
Årsmelding
•
Regnskap og budsjett
•
Vedtektsendringer
•
Kontingent
•
Innkomne saker
Valg:
•
•
•
•

6 styremedlemmer og 2 vara
Valgkomité med fire medlemmer, hvorav to medlemmer skal
ha overgrepsbakgrunn
Regnskapsfører/byrå
Statsautoriserte revisor

Styret skal bestå av minst tre (3) hovedmedlemmer med
overgrepsbakgrunn. Med overgrepsbakgrunn menes at
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representanten selv kan ha opplevd overgrep eller være pårørende.
Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når fire av
seks styremedlemmer er til stede. Styreleder har dobbeltstemme.
Stemmerett:
Hoved- og familiemedlemmer har tale- og stemmerett. Bedrift- og
organisasjonsmedlemmer har talerett.
Forretningsorden:
Forretningsorden for landsmøtet vedtas av Landsmøtet i begynnelsen
av møtet, og gjelder frem til ny forretningsorden er vedtatt.
Forretningsordenen er underlagt Landsforeningen mot seksuelle
overgrep, LMSO, sine vedtekter.
_______________________________________________

Forslag til vedtektsendringer
Styret og stab foreslår å legge til en paragraf om
avvergeplikt under personlig ansvar.
Begrunnelse: Alle har, ifølge straffeloven, plikt til å
avverge at alvorlige straffbare handlinger skjer.
Gammel paragraf:
§ 6 PERSONLIG ANSVAR
6.1 Med tillitsverv menes den rolle som er gitt tillit, som
styremedlem, regionsansvarlig og ansvarlig team for
erfaringsformidlergruppa.
6.2 Verken tillitsvalgte eller organisasjonens medlemmer er
personlig ansvarlig for organisasjonens økonomiske anliggender,
med mindre det foreligger kriminelle forhold eller grov uaktsomhet.
6.3 Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt i saker av personlig
karakter og annen fortrolig informasjon som de måtte få kjennskap
til. Taushetsplikten ivaretas ved at alle tillitsvalgte underskriver en
taushetserklæring.
6.4 Tillitsvalgte og ansatte er forpliktet til å følge organisasjonens
vedtekter og retningslinjer.
6.5 Personer som opptrer på vegne av organisasjonen, og som
utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer
et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker
med nedsatt funksjonsevne, skal fremlegge politiattest.
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Forslag til ny paragraf:
§ 6 PERSONLIG ANSVAR
6.1 Med tillitsverv menes den rolle som er gitt tillit, som
styremedlem, regionsansvarlig og ansvarlig team for
erfaringsformidlergruppa.
6.2 Verken tillitsvalgte eller organisasjonens medlemmer er
personlig ansvarlig for organisasjonens økonomiske anliggender,
med mindre det foreligger kriminelle forhold eller grov uaktsomhet.
6.3 Tillitsvalgte og ansatte har taushetsplikt i saker av personlig
karakter og annen fortrolig informasjon som de måtte få kjennskap
til. Taushetsplikten ivaretas ved at alle tillitsvalgte underskriver en
taushetserklæring.
6.4 Tillitsvalgte og ansatte er forpliktet til å følge organisasjonens
vedtekter og retningslinjer.
6.5 Personer som opptrer på vegne av organisasjonen, og som
utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer
et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker
med nedsatt funksjonsevne, skal fremlegge politiattest.
6.6 Tillitsvalgte og ansatte er personlig forpliktet til å forhindre at
straffbar handling begår eller blir begått. Selv om avvergeplikt går
foran taushetsplikt, er det viktig å være oppmerksom på at man ikke
trenger å gi mer informasjon enn det som er nødvendig for å avverge
lovbruddet.

