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§ 1 STØTTEGRUPPENS NAVN 

 

§ 1.1 Støttegruppa heter «Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli». Heretter «Støttegruppa» i 

vedtektene 

 

§ 1.2  Støttegruppa skal registreres som forening i Enhetsregisteret. 

 

§ 2 FORMÅL 

 

§ 2.1 Støttegruppa skal ivareta og fremme etterlatte, overlevende, pårørende og berørtes interesser etter 

bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011. 

 

§ 2.2 Støttegruppa er en religion- og livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon. 

 

§ 3 MEDLEMSKAP 

 

§ 3.1  Alle pårørende, overlevende og berørte i forbindelse med de overnevnte hendelsene den 22. juli 

2011 kan være medlem av Støttegruppa. 

 

§ 3.2 Ved innmelding i Støttegruppa blir man automatisk tilknyttet det fylkeslag som samsvarer med 

hjemstedsadressen.  

 

§ 3.3  Det å være tilsluttet Støttegruppa innebærer ingen forpliktelser for den enkelte, med mindre 

hun/han påtar seg dette særskilt, for eksempel gjennom styreverv. 

 

§ 3.4  Medlemskap i Støttegruppa er gratis.  

 

§ 3.5 Alle medlemmer har stemmerett på Støttegruppas årsmøte ved personlig oppmøte. 

 

§ 4 ÅRSMØTET  

 

§ 4.1 Årsmøtet er Støttegruppas øverste organ. 

 

§ 4.2  Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned.  

 

§ 4.3  Innkalling til årsmøtet skal bekjentgjøres på Støttegruppas hjemmeside med 8 ukers varsel. 

 

§ 4.4  Innkalling og saksdokumenter skal sendes medlemmene to uker før årsmøtet finner sted. 

Utsendelse kan skje via e-post. 

 

§ 4.5  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende fire uker før årsmøtet. 

 

§ 4.6 Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap, innkomne forslag, budsjett, handlingsplan, og 

foreta valg.  

 

§ 4.7 Regnskap for Støttegruppa skal legges frem på årsmøte.  

 

§ 4.8 Regnskapet skal revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. Revisjonsberetningen skal 

legges frem og godkjennes av årsmøtet  

§ 5.  VALG 

 

§ 5.1 Årsmøtet skal etter innstilling fra valgkomiteen velge leder, nestleder, inntil fem styremedlemmer og 

inntil tre varamedlemmer. 

 

§ 5.2 Leder og nestleder velges for to år, men i ulike år, slik at leder og nestleder ikke fratrer styret 

samtidig. Årsmøtet kan unntaksvis velge leder eller nestleder for ett år f.eks for å komme i riktig 

syklus. 

 

§ 5.3 Styremedlemmer og varamedlemmer velges for ett år. 

 

§ 5.4  Styret skal ha representanter fra begge hendelsene. 

 

§ 5.5 Styret foreslår valgkomité bestående av tre personer i forkant av årsmøtet. Valgkomiteen 

godkjennes så av årsmøtet. 
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§ 5.6 AUF velger selv et medlem som tiltrer styret med tale, forslags- og stemmerett. 

 

§ 5.7 Ved stemmelikhet i styret avgjøres dette ved leders dobbeltstemme. 

 

§ 6. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

§ 6.1 Dersom 2/3 av medlemmene i Støttegruppa krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært 

årsmøte. 

 

§ 6.2 På ekstraordinært årsmøte behandles bare de saker som var foranledning til innkallingen. 

 

§ 6.3 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med to ukers varsel. 

 

§ 7. STYRET 

 

§ 7.1 Styret består av inntil sju medlemmer. Leder, nestleder og inntil fem styremedlemmer. Det velges 

også inntil tre varamedlemmer i rekke som velges på årsmøtet.  

 

§ 7.2 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. 

 

§ 8 STYRETS OPPGAVER 

 

§ 8.1 Styret er ansvarlig for at den daglige driften er i samsvar med formålet og vedtektene for 

Støttegruppa. 

 

§ 8.2 Styret skal forvalte Støttegruppens økonomiske midler i henhold til formål, vedtekter og vedtak på 

årsmøtet.  

 

§ 8.3 Styreleder og ett styremedlem har i fellesskap signaturrett, prokura og tilgang til Støttegruppas 

økonomiske midler. 

 

§ 8.4  Styret er ansvarlig for at regnskapet blir ført i samsvar med god regnskapsskikk og i henhold til 

gjeldende lover og regler.  

 

§ 8.5 Det skal føres protokoll fra alle styremøter. 

 

§ 8.6 Styret er ansvarlig for gjennomføring av årsmøtet i hht. § 3 

 

§ 8.7 Styret skal holde løpende kontakt med, og har et informasjonsansvar overfor fylkeslagene når det 

gjelder beslutninger som fattes i styret. 

 

§ 8.8 Styret skal sende referater fra styremøtene til fylkeslagene. 

 

§ 8.9 Styret skal innkalle til og er ansvarlig for at det gjennomføres to samlinger i året med fylkeslagenes 

ledelse. 

 

§ 9  FYLKESLAGENE 

 

§ 9.1 Fylkeslagene er selvstendige medlemsorganisasjoner med egne vedtekter og eget styre. Men 

fylkeslag som mottar midler fra Støttegruppa må følge «Økonomireglement for fylkeslag i 

Støttegruppa» 

 

§ 9.2 Fylkeslagene er tilknyttet Støttegruppa og må forholde seg til vedtak fattet på Støttegruppas 

årsmøte. 

 

§ 9.3 Søknader om driftstilskudd fra Støttegruppa kan sendes fortløpende gjennom året, med siste frist 

innen utgangen av uke 46. Økonomireglementet angir de kriterier som må være i orden for at 

søknad kan innvilges av styret. 

 

  

 

§ 10 VEDTEKTER  

 

§ 10.1 Vedtekter for Støttegruppa skal vedtas av årsmøtet, eller på et ekstraordinært årsmøte. 


