Vedtekter for Støttegruppen 22. juli hendelsene
Oslo – Utøya
§ 1. Støttegruppens navn og formål
§1.1. Støttegruppen heter Støttegruppen 22. juli Oslo - Utøya.
§1.2. Støttegruppen skal ivareta og fremme etterlatte, overlevende, pårørende og
berørtes interesser i ettertid etter massakren på Utøya 22. juli 2011.
§1.3. Støttegruppen skal arbeide på et verdinøytralt, livsnøytralt og politisk uavhengig
grunnlag.
§1.4. Den lokale støttegruppen er underlagt den nasjonale støttegruppen etter 22.
juli.

§ 2 Medlemskap
§2.1. Alle etterlatte, pårørende, overlevende og berørte i forbindelse med den
overnevnte hendelse den 22. juli 2011 kan være medlem av støttegruppen.
§2.2. Det å være tilsluttet støttegruppen innebærer ingen forpliktelser for den enkelte,
med mindre han/hun påtar seg dette særskilt, f.eks gjennom styreverv.
§ 2.3 Det koster ingen ting å være medlem.
§ 2.4 For å kunne søke om økonomisk støtte fra Støttegruppen Oslo-Utøya må man
være medlem av støttegruppen. Det holder ikke å være medlem av Facebookgruppa,
men må være innmeldt med navn og adresse til sekretariatet.
Begrunnelse: Vi kan få henvendelser fra flere om å dekke f.eks reiser, hoteller etc. for
å delta på arrangementer som ikke støttegruppa står bak.

§3 Styrets sammensetning
§3.1 Styret er etablert, og kan bestå av et arbeidsutvalg.
§3.2. Styret skal, om mulig bli representert av medlemmer både fra etterlatte og
overlevende.

§3.3.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.
§3.4. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

§4 Styrets oppgaver
§4.1. Styret er ansvarlig for at den daglige driften er i samsvar med vedtekter og
vedtakene på årsmøtet.
§4.2. Styret skal forvalte de økonomiske midler og er ansvarlig for at regnskapet blir
ført i samsvar med god i henhold til gjeldende lover og regler.
§4.3. Styret skal vedta handlingsplaner for støttegruppen. Handlingsplanen skal være
i samsvar med vedtekter og vedtakene på årsmøtet.
§4.4. Styret skal innkalle til årsmøte. Årsmøtet skal avholdes årlig innen utgangen av
mars. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker
før årsmøtet. Styret skal informere medlemmene om tid og sted for årsmøtet,
minimum åtte (8) uker før årsmøtet finner sted. Innkalling og saksdokumenter skal
være delegatene i hende senest to uker før årsmøtet finner sted.
§ 4.5. Styret kan fremme forslag til vedtekter for støttegruppa på årsmøtet. Forslaget
skal være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet finner sted.
§ 4.6. Dersom 2/3 av medlemmene i støttegruppa krever det skal styret innkalle til
årsmøte snarest mulig.
§ 4.7. Endring av disse vedtektene krever 2/3 flertall.

§ 5 Økonomi
§ 5.1. Styret er ansvarlig for at støttegruppens økonomiske midler forvaltes i samsvar
med vedtekter og vedtakene på årsmøtet.
§ 5.2. Styret legger frem regnskapet for årsmøtet.
§ 5.3. Styreleder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett, prokura og tilgang
til støttegruppens økonomiske midler.
Oslo, 16. mars 2015.

