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Saksliste til årsmøte 2013 
 

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon 
Oslo 15. oktober 2013, klokken 1500 -1800 

 
Sak 1  Åpning av årsmøte ved leder Erling Pedersen 
 
Sak 2  Konstituering 

a) opprop og godkjenning av fullmakter  
b) godkjenning av innkalling og dagsorden 
c) valg av dirigenter  
d) valg av referenter 
e) valg av tellekorps 
f) valg av to personer til å undertegne protokoll 

 
 
Sak 3  Årsmelding 2012- 2013 
  Årsmelding 2012 – 2013 er vedlagt sakspapirene 
 

Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
  Den fremlagte Årsmelding 2012-2013 godkjennes 
 
 
Sak 4  Regnskap og revisorberetning 2012 

Regnskapet og revisorberetning 2012 er vedlagt sakspapirene. Regnskapet 
viser et underskudd på 323 378 kroner. Det skyldes i all hovedsak at 
statstilskuddet er 350’ lavere enn budsjett.  

 
  Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak: 

a) Det fremlagte regnskapet 2012 godkjennes 
b) Underskuddet kr. 323 378,- dekkes opp ved bruk av egenkapital 

 
Sak 5  Arbeidsplan 2014 
  Forslag til Arbeidsplan 2014 ligger vedlagt sakspapirene 
   

Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
Den fremlagte Arbeidsplan 2014 godkjennes 
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Sak 6  Budsjett 2014 
  Forslag til Budsjett 2014 ligger vedlagt sakspapirene.  

I forslag til budsjett 2014 ligger det inne en økning på inntektssiden, Vi øker 
deltakeravgiftene i tråd med de siste års reelle inntekter og statstilskuddet 
med ytterligere 200’ i forhold til 2013. På utgiftssiden så reduseres honoraret 
til leder. I dag tilsvarer honoraret 30% av lønnstrinn 78, i dette forslaget ligger 
det inne et honorar tilsvarende 20% av lønnstrinn 78.  

  
Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak: 
Det fremlagte Budsjett 2014 godkjennes  

 
Sak 7  Innkomne saker 
   

a) Forslag fra styret om endring av § 2 i vedtektene 
Styret foreslår en justering av dagens § 2 slik at ordlyden er i tråd med 
hvordan organisasjonen arbeider og oppfattes. 

 
Dagens § 2 Formål og funksjon lyder slik; 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fagpolitisk 
medlemsorganisasjon for tiltak/tjenester for mennesker med 
rusmiddelrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk. Fagrådets formål 
er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle faglige erfaringer, brukererfaringer 
og forskning for å sikre rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og 
ressursmessige betingelser. 

 
§ 2 Formål og funksjon foreslås endret til slik ordlyd; 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk 
medlemsorganisasjon for tiltak/tjenester for mennesker med 
rusmiddelrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk. Fagrådets formål 
er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle de ruspolitiske konsekvensene, 
faglige erfaringer, brukererfaringer og forskning for å sikre rusfeltet best mulig 
organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser. 

 
  Styret inviterer årsmøtet til å fatte følgende vedtak: 

§ 2 Formål og funksjon endres til slik ordlyd; 
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon er en nasjonal fag- og ruspolitisk 
medlemsorganisasjon for tiltak/tjenester for mennesker med 
rusmiddelrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk. Fagrådets 
formål er å synliggjøre, samle, drøfte og formidle de ruspolitiske 
konsekvensene, faglige erfaringer, brukererfaringer og forskning for å sikre 
rusfeltet best mulig organisatoriske, faglige og ressursmessige betingelser. 
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Sak 8  Valg 

Valgkomiteens innstilling ligger vedlagt. Følgende valg skal gjennomføres: 
a) Valg av styremedlem fra primærkommunene  
b) Valg av styremedlem fra brukerorganisasjonene 
c) Valg av styremedlem fra kollektiv/terapeutiske 

samfunn/langtidsinstitusjoner 
d) Valg av representant fra eierorganisasjonene 
e) Valg av medlem til valgkomiteen 

  
 
 
 
 
 


