
 
 
 
 
 
 
 

Vedtekter 
For RIO Bergen, vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2021 
 

§ 1 FORMÅL 
RIO Bergen er et lokallag underlagt RIO - en landsdekkende 
brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Bergen skal markere viktige 
standpunkt for personer med rusutfordringer overfor relevante 
aktører. 

RIO Bergen skal arbeide for 

● Å bidra med fag- og brukerkunnskap 

● At erfaringskompetanse sidestilles med annen anerkjent 
kompetanse på rusfeltet 

● Styrkede rettigheter for personer med rusutfordringer 
● Synliggjøring av utfordringer for personer med 

rusutfordringer 

● At alle med rusutfordringer skal få de tjenestene de 
trenger, når de trenger dem 

● En større åpenhet om rus og rusutfordringer 
● Samarbeid mellom stat/kommune og ideell og frivillig 

sektor for helhetlige behandlings- og oppfølgingsforløp 

● Avstigmatisering av personer med rusutfordringer 

§ 2 – ORGANISERING 
RIO Bergen består av medlemmer tilknyttet Bergen, 
støttemedlemmer tilknyttet Bergen, lokallagsstyre, frivillige og 
regionsansvarlig som er underlagt RIOs administrasjon. 



 

§ 3 – MEDLEMSKAP 
Man er medlem i RIO Bergen når man er innmeldt etter nasjonale 
vedtekter om medlemskap §3. Regionsansvarlig og lokal 
valgkomité har adgang til medlemslister. 

§ 4 – LOKALLAGSSTYRE 
Lokallagsstyret er lokallagets øverste organ mellom årsmøtene. 
Styret består av styreleder, nestleder og 3-5 styremedlemmer. 
Minimum halve styret skal ha brukererfaring og to skal være 
eksterne. Årsmøtet velger også inntil to varamedlemmer. 
Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. 

Regionsansvarlig fungerer som sekretær for lokallagsstyret og har 
møteplikt og talerett på lokallag styremøtene. 

Lokallagstyret representerer RIO Bergen utad, og har ansvaret for 
at lokallaget blir forvaltet forsvarlig og i henhold til gjeldende lover 
og forskrifter.  

Det kreves minimum 50 % frammøte for at styrevedtak har 
gyldighet. Ved stemmelikhet avgjøres saken med lederens 
dobbeltstemme. 

Lokallagsstyret velges for et år. Det skal etterstrebes 
kjønnsbalanse, og minoritetsrepresentasjon. 

Lokallagsstyremøter skal avholdes så ofte virksomheten og 
forvaltningen av organisasjonens midler tilsier det. 

Lokallagsstyret skal: 

● Føre kontroll med RIO Bergens virke 

● Styre skal følge opp årsmøtevedtak og utarbeide 
dokumenter som utfyller disse 

● Påse at organisasjonen drives i henhold til vedtektene 

● Arbeide strategisk for å ivareta Rios formål 



 

§ 5 – ÅRSMØTE 
Årsmøte arrangeres innen utgangen av februar. Innkalling til 
årsmøte sendes ut via e-post til alle som er medlem av RIO Bergen 
jf. § 3, fire uker før årsmøtet. Forslag til saker og vedtektsendringer 
skal være styret i hende innen to uker før årsmøtet. Innkomne 
forslag og forslag til vedtektsendringer skal sendes medlemmene 
senest en uke før årsmøte finner sted. 

Årsmøte skal behandle følgende saker: 

● Årsmelding 

● Årsregnskap 

● Vedtekter 
● Valg av styre 

● Valg av valgkomite 

● Innstilling til politisk plattform (annet hvert år) 
● Innkomne saker 

Alle medlemmer som oppfyller kriteriene under § 3 og RIO Bergen 
styre har fulle rettigheter på årsmøte. 

Egen forretningsorden regulerer årsmøtets gang og gjennomføring. 

Om ikke annet er nevnt fattes vedtak på årsmøte med simpelt 
flertall. 

§ 6 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte dersom 2/3 av styret 
eller 1/3 av medlemmene krever det. De samme kriterier og frister 
som ved vanlig årsmøte gjelder. 

§ 7 – VALGKOMITE 



 

Årsmøte velger en valgkomite som arbeider for å finne kandidater 
til RIO Bergen styre. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret som 
stemmes over på årsmøtet. Valgkomiteens innstilling sendes ut 
med resten av sakspapirene jf. § 5.  Valgkomiteen skal bestå av tre 
personer samt 1. og 2. vara. 

§8 ENDRING AV VEDTEKTENE 
Forslag til endring av vedtektene kan kun fattes av årsmøtet med 
minimum 2/3 flertall. Forslag til endringer av vedtektene skal 
dermed oversendes sentralstyret for godkjenning. 

§ 9 AVVIKLING AV RIO Bergen 
Oppløsning av RIO Bergen kan kun gjøres av sentralstyret. 
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