
VEDTEKTER FOR STØTTEGRUPPEN 22. JULI − AVDELING AKERSHUS   

§ 1  STØTTEGRUPPENS NAVN OG FORMÅL 

§ 1.1 Støttegruppen heter ”Støttegruppen 22. juli − avdeling Akershus”. 

§ 1.2 Støttegruppen 22. juli avdeling Akershus er tilknyttet Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene. 

§ 1.3 Støttegruppen skal ivareta og fremme pårørendes, overlevendes og berørtes interesser i ettertid av hendelsene 
22. juli 2011 ved å: 
- gi informasjon til berørte 
- være talerør for berørte 
- støtte hverandre 
- være et møtested 
- være pådriver til at rettigheter innen jus, økonomi, helse og velferd blir ivaretatt 
 

Støttegruppen skal jobbe med positiv vinkling og med et verdinøytralt, demokratisk og politisk uavhengig 
grunnlag. 

§ 2  MEDLEMSKAP 

§ 2.1  Alle pårørende, overlevende og andre som føler seg berørt av de overnevnte hendelsene den 22. juli 2011, kan 
være medlem av støttegruppen. Medlemmer er valgbare og har stemmerett fra fylte 13 år. 

§ 2.2  Det å være medlem av støttegruppen innebærer ingen forpliktelser for den enkelte, med mindre han/hun påtar 
seg dette særskilt, for eksempel gjennom styreverv. 

 § 2.3 Taushetsplikt. Medlemmer i støttegruppen må vise varsomhet ifht personlige opplysninger. Styrets medlemmer 
undertegner egen taushetserklæring.  

§ 3  ÅRSMØTET 

§ 3.1  Årsmøtet er støttegruppens høyeste myndighet. 

§ 3.2  Årsmøtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet 

§ 3.3  Årsmøtet velger én referent og to til å underskrive årsmøteprotokollen 

§ 3.4  Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april, dog senest to uker før den nasjonale støttegruppen har sitt 
årsmøte. Årsmøtet innkalles av styret med minst seks ukers skriftlig melding til medlemmene. 

§ 3.5  Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Innkalling og 
saksdokument skal være sendt ut senest 14 dager før årsmøtet finner sted. 

§ 3.6  Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. 

§ 3.7  Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigete og godkjente fullmakter som møter. 

§ 3.8  Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de oppmøtte stemmeberettigede og gitte fullmakter. 

§ 3.9  Et medlem som er forhindret fra å møte, kan gi fullmakt på vegne av seg selv til et annet medlem. Oppmøtt 
stemmeberettiget medlem kan kun ha én fullmakt. 

§ 4 ÅRSMØTETS OPPGAVER 

§ 4.1 Årsmøtet skal: 

1. Behandle støttegruppens årsmelding 
2. Behandle støttegruppens regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 



4. Vedta støttegruppens budsjett 
5. Velge: 

a. Leder og styremedlemmer 
b. Valgkomite 
c. Revisor 

§ 5  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

§ 5.1 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede 
medlemmene krever det. Innkalling skal skje med samme frister som for årsmøtet 

§ 6  STYRETS SAMMENSETNING 

Støtteforeningen ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

§ 6.1 Styret konstituerer seg selv. 

§ 6.2 Styret skal bestå av leder og minst fem medlemmer. 

§ 6.3 Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme. Saker til avstemming i styret avgjøres ved simpelt flertall. 

§ 7  STYRETS OPPGAVER 

§ 7.1 Styret skal iversette årsmøtets bestemmelser. Styret er ansvarlig for at driften er i samsvar med vedtektene.  

§ 7.2 Styret skal forvalte de økonomiske midler og er ansvarlig for at regnskapet blir ført i samsvar med god 
regnskapsskikk og i henhold til gjeldende lover og regler. 

§ 7.3 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 

§ 7.4 Styret skal representere støtteforeningen utad. 

§ 7.5 Det skal føres protokoll fra alle styremøter. 

§ 8  ØKONOMI 

§ 8.1 Styret er ansvarlig for at støttegruppens økonomiske midler forvaltes i samsvar med vedtekter og vedtakene på 
årsmøtet. 

§ 8.2 Regnskapet skal revideres av valgt revisor, og skal godkjennes av årsmøtet. Revisjonsberetningen skal legges 
frem for årsmøtet. 

§ 8.3 Styreleder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett, prokura og tilgang til støttegruppas økonomiske 
midler. 

 § 9  OPPLØSNING 

§ 9.1 Oppløsning av støttegruppen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 
2/3 flertall. 

§ 9.2 Oppløsning av støttegruppen krever 2/3 flertall av de oppmøtte og gitte fullmakter. 

§ 9.3 Ved avvikling går eventuelle midler Støttegruppen 22. juli − avdeling Akershus skulle ha, til Den nasjonale 
støttegruppen etter 22. juli-hendelsene. 

Oslo, 14. februar 2013 


