
FHN HORDALANDs vedtekter:

Vedtekter for:

Foreningen for human narkotikapolitikk, Hordaland lokallag

Lokallaget skal arbeide i samsvar med Foreningen for human 
narkotikapolitikk (FHN(sentralt)) sine vedtekter og retningslinjer.

1. Formål
- Foreningen for human narkotikapolitikk Hordaland lokallag (FHN 
Hordaland) skal fremme en skadereduserende narkotikapolitikk og 
arbeide for utvikling av sosiale, faglige, utdanningsmessige og 
yrkesmessige tilbud til rusavhengige og tidligere rusavhengige.
- FHN Hordaland skal arbeide for rusforebyggende tiltak og for 
inkluderende tiltak for folk med rusproblemer.

2. Årsmøte
- Årsmøte er foreningens øverste myndighet.
- Årsmøte skal avholdes hvert år i løpet av første halvår.
- Styret har ansvar for innkallelse, samt for forberedelse og 
gjennomføring av årsmøte. Årsmøte innkalles med 2 – to – måneders
varsel.
- Alle foreningens medlemmer har møte- og talerett til årsmøte. De 
som før årsmøte settes har betalt kontingent til FHN for inneværende
år, har dessuten stemmerett på årsmøte. Årsmøte kan med 2/3 flertall
vedta å gi også de som ikke har betalt kontingent stemmerett.
- Forslag som skal behandles på årsmøte sendes styret senest 1 – en 
– måned før årsmøte. Styret videresender disse med alle sakspapirer 
til medlemmene innen 2 uker før årsmøte.
- Årsmøte skal behandle:
- Styrets årsberetning



- Regnskap
- Budsjett
- Innkomne forslag
- Kontingent
- Valg
- Eventuelt

3. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av 4 – fire – styremedlemmer.
Ekstraordinært årsmøte kan også innkalles av 10% av medlemmene.

4. Styre og valg av styre
- Styret skal bestå av minst fem medlemmer. Styret skal velges på 
stiftelsesmøte/årsmøte. Minst 2 av styrets medlemmer skal ha 
brukererfaring.
- Styret bør bestrebe seg på at leder og nestleder har brukererfaring. 
- 3 av styrets medlemmer velges for 2 år. Øvrige medlemmer av 
styret samt varamedlemmer velges for 1 år.
- Styret kan delegere myndighet og ansvar til et servicekontor og 
eller egne arbeidsgrupper.
- Styret kan ansette daglig leder for foreningen.
- Ved stemmelikhet i styret har styrets leder dobbelstemme.

5. Kontingent
Alle FHN sine medlemmer skal betale kontingent til FHN. 
Hovedstyret er ansvarlig for fordeling av kontingentmidlene. Ved 
særskilte behov kan lokallag søke hovedstyre om ekstra midler.

6. Vedtektsendringer
Vedtektene kan endres ved avstemning på årsmøtet. Det kreves 75% 
flertall av avgitte stemmer for at en vedtekt skal kunne endres.



7. Oppløsning
Dersom et lokallags virke kommer i strid med FHN sine vedtekter, 
har hovedstyret fullmakt til å oppløse lokallagets styre.


