
Statutter for Vidaråsen Pårørendeforening (VIP)   
 
Besluttet 15.oktober 2005, revidert av årsmøtet 20.mai 2017. 
 
 
§1 Foreningens navn        
Foreningens navn er Vidaråsen Pårørendeforening (VIP)  
 
 
§2 Formål   
Vidaråsen Landsby er grunnlagt med forankring i Camphill-ideen. Vidaråsen 
Pårørendeforening er en selvstendig forening som arbeider for å fremme interessene til 
Vidaråsen Landsby, og særlig interessene til landsbyboerne som gruppe. 
I samarbeid med landsbyen og landsbyens styre skal foreningen 

 
• Bidra til god kommunikasjon mellom landsbyen og de pårørende 
• Bidra til at landsbybeboerne og deres pårørende får kjennskap til sine rettigheter 
• Være kontaktorgan og pådriver overfor lokale, regionale og sentrale myndigheter i 

saker som vedrører landsbyboerne i forhold til lover, reguleringer og rammevilkår. 
• Arbeide for at landsbyboernes behov og rettigheter blir ivaretatt 
• Bidra til løsning av problemer i forhold til landsbyen 
• Ta initiativ til og delta i aktiviteter i landsbyen, der ressursene til foreningens 

medlemmer kan utnyttes. 
• Være til hjelp ved medarbeider- og landsbyboerrekruttering 
• Være høringsinstans for landsbyen og landsbystiftelsen i viktige saker som berører 

beboerne. 
 

 
§3 Medlemmer   
Medlemskap kan tegnes av landsbyens foreldre, barn, søsken, verge, hjelpeverge og 
andre nærstående til landsbyboerne. Hvert medlem har en stemme.  
 
 
§4 Økonomi    
Foreningens finansieringsbehov søkes dekket gjennom tilskudd, gaver og 
medlemskontingent. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. 
 
 
§5 Styret      
Styret skal bestå av fem medlemmer. Styret velger selv sin leder og fordeler oppgaver og 
ansvarsområder. Som styremedlem kan velges alle medlemmer over 18 år og 
funksjonstiden er to år, dog slik at maksimum tre medlemmer samtidig er på valg. 
Styremedlemmer kan gjenvelges. 
Styret avholder møter etter behov og er beslutningsdyktig når minst tre av styrets 
medlemmer er til stede. 
Styret skal årlig innen utgangen av mars avgi årsberetning og årsregnskap, besørge 
innkalling og avholde årsmøter og eventuelle medlemsmøter. Styret skal for øvrig 
behandle innkomne saker og sørge for nødvendig informasjon til medlemmer og 
eventuelle bidragsytere. 
Styret skal oppnevne kandidater som pårørenderepresentanter til styret for Vidaråsen 
landsby. Det er opp til landsbyens styre å avgjøre om vedkommende faktisk blir utnevnt. 
 
 



 
§6 Valgkomité     
Styret er valgkomité, og foreslår for årsmøtet kandidater til styret og vervet som revisor. 
 
 
§7 Årsmøtet    
Årsmøtet skal avholdes i Vidaråsen landsby innen utgangen av april. Innkalling skal skje 
skriftlig, via post eller e-post med minst en måneds varsel. Med innkallingen skal medfølge 
saker som skal behandles. Medlemmer som ønsker saker behandlet på årsmøtet, må 
varsle styret innen 1. mars. Saker som ikke er nevnt i innkallingen, kan bare behandles 
dersom alle tilstedeværende medlemmer samtykker.  
 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
   1. Valg av møteleder og referent. 
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
  3. Styrets årsberetning og årsregnskap 
  4. Fastsettelse av medlemskontingent 
  5. Styrets budsjettforslag 
  6. Valg av styre og revisor 
  7. Endring av vedtekter. 
  8. Andre saker av særlig viktighet. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret finner behov for det eller minst 1/10 
av medlemmene krever det. Innkalling skal skje innen en måned etter at krav om innkalling 
er innkommet til styret. 
 
Innkalling av ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel. 
 
Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt. Ved 
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Beslutning om endring av vedtekter krever 
2/3 flertall. Beslutning om oppløsning av foreningen krever 4/5 flertall av de avgitte 
stemmer.  
 
 
§8 Oppløsning      
Dersom foreningen blir oppløst skal de midlene og verdiene foreningen disponerer 
overføres til Vidaråsen landsby eller landsbystiftelsen, i denne rekkefølge.  
 
 
§9 Medlemskap i Norsk forbund for helsepedagogikk og sosialterapi 
Foreningen skal være medlem av Norsk forbund for helsepedagogikk og sosialterapi.  
 
 
 
------------------------ 
 


