Vedtekter for Mot fylla
Vedtatt på stiftelsesmøte 22.8.2012. Endret i elektronisk styremøte 29.9.2014 før offisiell
lansering.
§1

Formål

§ 1.1 Mot fylla er en landsdekkende organisasjon med støttemedlemskap. Organisasjonens
formål er å jobbe for å redusere omfanget av fylleproblemene.
§ 1.2 Handlingsmessige formål:
1. Å bidra til økt oppmerksomhet rundt fylla som problem. Det meste av virksomheten vil
skje i tradisjonelle og sosiale media.
2. Å utvikle og spre kampanjer, informasjon og informasjonsmateriell om problem og
løsninger tilknyttet fylla.
3. Å arbeide med måter folk kan engasjere seg på.
4. Å arbeide for at flest mulig engasjerer seg.
§ 1.3 Organisasjonens syn skal påvirkes av nyere forskning på rusmiddelfeltet.
§ 1 kan ikke endres.
§2

Organisasjon

§ 2.1 Styret er organisasjonens høyeste myndighet, og består av tre faste medlemmer: Håvard
Lindheim (leder), Bernt Sverre Mehammer og Magnus Th. Østlie. Styret tilknytter seg andre
ressurspersoner etter behov.
§ 2.2 Styret mottar ikke honorar for sine verv.
§ 2.3 Organisasjonens styre arbeider på frivillig basis med kampanjer, opplysningsarbeid i
tradisjonelle og sosiale media, utvikling og distribusjon av informasjonsmateriell, samt
utvikling og drift av organisasjonen.
§ 2.4 Organisasjonens regnskap skal føres og revideres av en ekstern part, og årsmelding med
regnskap skal leveres Enhetsregisteret.
§ 2.5 Organisasjonen er åpen for støttemedlemmer.
§ 2.6 All administrativ møtevirksomhet gjøres fortrinnsvis via Internett.
§ 2.7 Organisasjonen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.
§ 2.8 Organisasjonen er religiøst nøytral og partipolitisk uavhengig.

§3

Medlemmer og kontingent

§ 3.1 Støttemedlemskap i Mot fylla er åpent for alle.
§ 3.2 Medlemskontingent settes til kr. 50 per år.
§ 3.3 Kontingentkrav sendes primært ut elektronisk.
§ 3.4 Utenom medlemskontingent er det ikke knyttet verken rettigheter eller plikter til
støttemedlemskap. Allikevel ser vi selvsagt mer enn gjerne at folk vil engasjere seg.

§4

Oppløsning

Oppløsning av organisasjonen kan bare vedtas av et enstemmig styre, der alle
styremedlemmer har fått si sin mening.
Ved oppløsning tilfaller organisasjonens eiendeler Actis, rusfeltets samarbeidsorgan.
§ 4 kan ikke endres.

