
 

Vedtekter for ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser 

Vedtatt på årsmøtet 26. april 2019. 
 

 

§ 1 Formål 

ROS er en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, for alle 

som har et problematisk forhold til kropp, mat, følelser eller trening og for deres 

pårørende/nærstående 
 

ROS skal: 

o Være et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rådgivning via ulike kanaler, 

nasjonalt og lokalt.  

o Spre informasjon om spiseforstyrrelser og på den måten øke forståelsen for 

disse lidelsene i dagens samfunn. 

o Arbeide for å øke innsikten i faktorer som kan utløse spiseforstyrrelser og motvirke 

utbredelse av disse lidelsene. 

o Søke å ivareta interessene til personer med spiseforstyrrelser og deres 

pårørende/nærstående. 

o Drive holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge. 

o Arbeide for utstrakt brukermedvirkning i offentlig og private råd/utvalg 

vedrørende spiseforstyrrelser. 
o Utvikle lokal aktivitet gjennom aktiv oppfølging og opplæring av 

kontaktpersoner. 
 

 
 

§ 2 Organisatorisk tilknytning 

ROS er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Rådet for Psykisk Helse og 

Frivillighet Norge. 
 

 

§ 3 Medlemmer 

Medlemskap i ROS er åpent for alle.  Personer under 15 år må ha samtykke fra foresatte for å 

bli medlem. 
 

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen. 

Ansatte kan ikke sitte i landsstyret eller i valgkomitéen. 

 
§ 5 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre 

rettigheter, og kan strykes som medlem av organisasjonen. 
 

 

§ 6 Styremedlemmers godtgjørelse 
 

Styrets medlemmer kan motta rimelig honorar for sitt arbeid dersom økonomien tillater det. 

Eventuelt honorar besluttes på årets siste styremøte og utbetales ved utgangen av året. Styrets 

medlemmer mottar refusjon for faktiske utgifter og kan søke om refusjon for tapt 

arbeidsfortjeneste dersom dette er aktuelt. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske 

utgifter skal fremgå av regnskap. 



 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av 

april og innkalles av landsstyret med skriftlig melding til medlemmene med 1 måneds 

varsel. Datoen bekjentgjøres for medlemmene minst 10 uker i forveien. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet skal være sendt til landsstyret senest 8 uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Alle 
medlemmer har adgang til årsmøtet.  Landsstyret kan invitere andre personer og/eller media 
til å være til stede på årsmøtet. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, 

og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt (vedtektene § 

15 og 16) skal gyldig vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 
Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

 
 

§ 8 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

• Behandle årsmelding 

• Behandle revidert regnskap 

• Behandle innkomne forslag 

• Fastsette årlig kontingent 

• Vedta rammebudsjett 

• Vedta handlingsplan 

• Velge: 
a. Landsstyre 

b. Valgkomité 

c. Etisk råd 
 
 

§ 9 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når landsstyret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter. 
 

 

§ 10 Landsstyret 

ROS ledes av landsstyret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Landsstyret 

består av styreleder, nestleder, tre styremedlemmer og to vararepresentanter. Minst 50 % av styrets 

medlemmer skal ha egenerfaring/pårørendeerfaring innenfor spiseforstyrrelser eller annen form 

for psykisk lidelse. 

Landsstyret skal: 

o Iverksette årsmøtets beslutninger 

o Holdes informert om samarbeidsforum, prosjekt og utvalgsarbeid. 

o Informeres i beslutninger vedrørende ansettelser i ROS. Generalsekretær har 

ansvar for ansettelsesprosessen men styret skal informeres før eventuell 

kandidat ansettes. Økning i antall ansatte skal godkjennes av styret. Styret 

ansetter generalsekretær. 

o Føre nødvendig kontroll med organisasjonens økonomi 

o Representere ROS utad 

o Informeres om endringer eller nye tilknytninger til andre paraplyorganisasjoner før 

endringen/tilknytningen besluttes. 
 

Styreleder innkaller til landsstyremøter og leder møtet. Det skal holdes minst fire møter i 

perioden. Landsstyret er vedtaksført når tre av styremedlemmene er til stede. Vedtak 



 

fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet har styreleder 

dobbelstemme. 

 
§ 11 Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget består av styreleder, nestleder og generalsekretær (jfr. § 15). 

Arbeidsutvalget behandler saker delegert av landsstyret og kan ta opp saker på eget 

initiativ. Arbeidsutvalget rapporterer til landsstyret. 

 
§ 12 Valgkomité 

Valgkomiteen består av tre personer som skal foreslå kandidater til alle tillitsverv til kommende 

årsmøte. Valgkomiteen skal arbeide etter vedtatte retningslinjer. Medlemmer i 

valgkomite velges for to år. 
 

§ 13 Etisk råd 

Etisk råd består av fire personer, hvorav minst to skal ha relevant fagkompetanse og minst 

en skal ha vært berørt av spiseforstyrrelser selv eller som nærmeste pårørende. Rådets 

medlemmer foreslås av landsstyret og velges av landsmøtet. Rådet utpeker selv en leder. 

Rådets funksjonsperiode er 2 år. Det skal til enhver tid foreligge skriftlige 

retningslinjer for etisk råd. 

 
§ 14 Lokal organisering 

Kontaktpersoner som ønsker å arbeide aktivt for ROS i sitt nærmiljø kan gjøre dette i 

samarbeid med hovedkontoret. Lokal aktivitet skal organiseres i henhold til vedtatt 

organisasjonsplan, strategiplan, handlingsplan og budsjett. Landsstyret skal orienteres om 

lokal aktivitet. Lokal aktivitet skal også rapporteres til årsmøtet. 

 
§ 15 Sentral organisering 

Hovedkontoret ledes av generalsekretær, ansatt av landsstyret. Generalsekretær rapporterer til 

landsstyret. Det skal til enhver tid foreligge stillingsinstruks for generalsekretær vedtatt av 

landsstyret. 
 

 

§ 16 Utelukkelse 

Medlemmer som handler i strid med disse vedtektene eller på annen måte er til skade for 

ROS, kan landsstyret i ROS beslutte å utelukke. Landsstyrets avgjørelse kan ankes til 

årsmøtet. 

 
§ 17 Vedtektsendringer 

Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å 

ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 

 
 

§ 18 Oppløsning (§ 18 kan ikke endres) 

Oppløsning av ROS kan bare behandles på ordinært årsmøte, som må vedta dette med 

minst 2/3 flertall. Blir oppløsning vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder 

senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

 

§ 19 Ev. overskytende midler ved oppløsning 

ROS' formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for 

å fremme ved at det oppløsende ekstraordinære årsmøtet kan gi formuen til en eller flere ideelle 

organisasjoner som arbeider med spiseforstyrrelser. 


