4. INNKOMME SAKER
ÅRSMØTE 2017

6.a Fremmet av Jan Erik Kvarsten
I kristiansand går det utrolig bra, gode kafeeprater, gode aktiviteter, kursingen går utrolig bra, dere er
representert i mange foraer innenfor brukermedvirkning. Godt samarbeid på tvers av organisasjonene
fra A-larm sin side, med blåkors, Shalam, Energiverket osv... Så driften er rå vil jeg si
Det vi bør jobbe med er mer markedføring, særlig på medier som youtube, TV og radio,... Være aktivt
synlig i media. Jobbe godt politisk slik at slike brukerstyrte 24/7 tilbud får mer midler til å ansette folk
med tidligere bruker-erfaring i forskjellige aktivitetsstilliger og åpning av plasser i lokalsamfunnet. Jeg
håper at 24/7 lavterskel skal en gang erstatte de dyre døgnbehandlingsplassene som bare oppbevarer
brukerne uten å gi deg dem ferdigheter til å leve i samfunnet som en "vanlig" person, uten at noen
"tar vare" på dem.
Så mer brukerstyrt lavterskel, mindre døgnbehandling av rusavhengige og pårørende. De beste
ressursene etter min mening ligger i dem som har opplevd livet på kroppen selv :)

6.b Fremmet av Reidun Steffensen
Forslag til årsmøte fra pårørendetjenesten:
Pårørende er jo et satsningsområde.
Vi ønsker: 25000,- til kurs/ konferanser.
20000,- til aktiviteter til pårørende.
Vi ønsker at det søkes prosjektmidler til mentortjeneste for pårørende, og at lavterskeltilbudene til
pårørendetjenesten fortsetter.

6.c Fremmet av Idar Grotle
Forslag til endring/tillegg i tekst i A-larm’s vedtekter § 6
I teksten foreslås et tillegg som sier at enten leder eller nestleder i A-larm skal til enhver tid være en
bruker.
Dette for å gjenspeile at vår organisasjon er en bruker og pårørende organisasjon.
Faren slik organisasjonen fremstår i dag er at den vil bestå av for mange «fagfolk» og ikke gjenspeile
at organisasjonen er en brukerorganisasjon. Brukerne skal ikke fremstå i mindretall og være et alibi
for et fagfora.

6.d Fremmet av Idar Grotle
Ny paragraf 10. Forføyning
§ 10 Forføyninger
§ 10.1 Forføyninger kan iverksettes overfor medlemmer som setter seg ut over organisasjonens vedtekter eller
vedtak, eller opptrer på en måte som er egnet til å skade A-larm’s målsettinger og/eller virksomheten innad og
utad.
§ 10.2 Saker om forføyning behandles av styret med virkning fra vedtak er fattet. Fylkesleder kan midlertidig
suspendere et medlem inntil saken er ferdigbehandlet av styret. Behandlingstiden er satt til 3 måneder. Vedtak
kan innen en frist på 1 måned påklages desisjonskomiteen. Det kreves 2/3 flertall for å oppheve vedtak om
forføyning.
§ 10.3 I saker om forføyning skal medlemmet det gjelder ha rett til å uttale seg før vedtak fattes.
§ 10.4 Styret kan i ekstraordinære situasjoner med minst 2/3 flertall og med øyeblikkelig virkning ekskludere,
utelukke eller suspendere medlemmer.
Desisjonskomiteen er et organ bestående av 5 medlemmer som ikke har andre verv i organisasjonen. I tillegg til
å være et kontrollorgan er de også ankeinstans i forføyninger og fortolker også vedtektene der de er utydelige.

6.d Fremmet av Erik Rostoft
§ 5.2 Drift

(Endring)

Sekundært skal driften finansieres gjennom medlemskap, private aktører, næringsliv og salg
av tjenester til organisasjonens naturlige samarbeidspartnere.
§ 5.3.1 Bruker/pårørende/ansatterepresentant

(Ny)

Kandidaten må inneha minimum 10% stilling og ha vært ansatt i minst 6 måneder.
Representanten må være i et løpende ansettelsesforhold hvor prosjektet løper i
styreperioden.

§ 5.5 Medlemskap og Medlemskontingent

(Ny)

§5..5.1 Medlemskap kan tegnes av alle personer over 18 år. Ansatte, tillitsvalgte og frivillige
som arbeider for organisasjonen skal som hovedregel være medlem i funksjonstiden.
§5.5.2 Medlemskap kan ikke tegnes av personer som har opptrådt i strid med
organisasjonens verdier eller vedtekter.
§5.5.3 Årsmøtet fastsetter den årlige kontingentstørrelsen.
§5.5.4 Kontingenten løper årlig til den sies opp. Kontingent kan betales for flere år av gangen.
§5.5.5 Kontingenten løper ut det året den sies opp. Innbetalt kontingent for oppsigelsesåret
vil ikke blir refundert ved utmeldelse. Innmelding og utmelding i A-larm skal skje skriftlig eller
elektronisk,

§5.5.6 Organisasjonen kan tegne egne bedriftsmedlemskap. For disse gjelder egne satser og
avtaler.
§5.5.7 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 6 måneder blir strøket som medlem
og mister sine medlemsrettigheter.
§5.5.8 Medlemmer som i spesiell grad har utmerket seg i arbeidet for organisasjonens
interesser, kan av styret utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt for
kontingent.
§5.5.9 Personer under 18 år men over 15 år kan tegne ungdomsmedlemskap i
organisasjonen. Dette er kostnadsfritt og uten andre økonomiske forpliktelser. Denne
kontingentklassen har tale- og forslagsrett på årsmøtet men ikke stemmerett.
§5.5.10 Personer under 18 år eller som er umyndiggjort kan ikke inneha formelle verv i
organisasjonen.

§ 10 Eksklusjon og suspensjon

(Ny)

§10.1 Eksklusjon
Styret kan ekskludere et medlem som:
10.1.1 Opptrer i strid med organisasjonens vedtekter eller vedtak.
10.1.2 Ikke retter seg etter pålegg truffet av kompetent organ innen organisasjonen.
10.1.3 Opptrer til skade for organisasjonen.
Til gyldig vedtak om eksklusjon kreves 3/4 flertall i styret. Før saken behandles skal alle
faktiske forhold utredes. Den saken gjelder skal gis adgang til å forklare seg skriftlig og
muntlig for styret før vedtak fattes. Et mindretall kan anke vedtaket inn for årsmøtet.
Vedtaket kan klages til årsmøtet innen en måned etter varsel om styrets vedtak er mottatt av
den det gjelder.
§10.2 Suspensjon
Etter de samme kriterier som for eksklusjon kan et medlem suspenderes fra sin stilling, sitt
frivillige verv eller tillitsverv i organisasjonens organer. Suspensjonssak reises normalt av
administrasjonen i organisasjonen .Styret i A-larm kan også etter de samme kriteriene
suspendere et medlem.
Vedtak om suspensjon fattes med alminnelig flertall. Den saken gjelder skal gis adgang til å
forklare seg skriftlig og muntlig før saken behandles. Vedkommende medlem og et mindretall
i organet kan anke vedtaket inn for et styret..For øvrig gjelder de samme regler som for
eksklusjon.

Vedtak om suspensjon skal være tidsbegrenset og vedkommende kan ikke inneha tillitsverv i
noen av organisasjonens organer eller være tillitsvalgt/ansatt etter lov- og avtaleverk i
forhold til arbeidsgiver.

