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Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 11.11.2021


§ 1 Foreningens navn og stiftende medlemmer 

Foreningens navn er NAV-oppryddingen og er stiftet av Marianne Evensen, Øyvind Lennart 
Mortensen og Rune Halseth som selveiende. 


Som selveiende forening kan ingen, verken medlemmer eller andre, ha krav på foreningens 
formue eller eiendeler eller være ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.


§ 2 Formål 

NAV-oppryddingens formål er å ivareta menneskerettighetene, rettsstaten og demokratiet og

bidra til et velfungerende velferdsamfunn.


Foreningen skal arbeide mot urett og forsvare mennesker som er blitt uriktig behandlet av NAV, 
straffedømt eller mistet rettigheter de etter loven skulle ha hatt.


§ 3 Medlemmer 

Foreningen har medlemmer og støttemedlemmer som bidrar med frivillig innsats og økonomiske 
bidrag.


§ 4 Årsmøte 

Foreningens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes senest innen april måned hvert år og 
innkalles med 3 ukers skriflig innkalling med agenda for møtet. Fullstendig saksliste skal foreligge 
senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte og avgi stemme i alle 
saker. Saker avgjøres med simpelt flertall. Endringer av vedtekter med 2/3 flertall og kan gjøres 
både på ordinært og ekstraordinært årsmøte. 


Årsmøtet skal:


• Godkjenne regnskap

• Vedta budsjett

• Velge revisor

• Velge styre

• Behandle innkomne forslag


§ 5 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte avholdes iht vedtak i styret, eller hvis 1/3 av de stemmeberettigede 
medlemmene krever det. Møtet kan innkalles med 1 ukes skriftlig innkalling. Samme 
bestemmelser gjelder mht stemmegivning som på et ordinært årsmøte.
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§ 6 Styret 

Foreningen ledes av et styre som er høyeste organ mellom årsmøtene. Styret består av 2-5 
medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Styret 
skal iverksette beslutninger foretatt på årsmøte og påse at foreningens drift skjer iht til vedtatt 
budsjett, prosjekter og arbeidsplaner. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 
Innkalling til styremøter skjer etter beslutning fra styrets leder og innkalling, sakspapirer og referat 
føres av det styremedlem som er valgt som sekretær for foreningen. Sekretær har prokura.


§ 7 Daglig leder 

Foreningens daglige leders primære oppgave er å drifte økonomi og administrasjon. Daglig leder 
har prokura.


§ 8 Signatur og prokura 

Styrets leder har signatur alene. Daglig leder og styrets sekretær har prokura. Styret kan gi 
prokura.


§ 9 Suspensjon og eksklusjon 

Medlemmer og støttemedlemmer kan suspenderes og ekskluderes dersom foreningens formål og 
virksomhet blir motarbeidet. Vedtak om suspensjon og eksklusjon vedtas av styret med simpelt 
flertall. Den som er suspendert eller ekskludert har rett til å klage vedtaket til årsmøtet, herunder å 
forklare seg for årsmøtet. Endelig beslutning foretas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte.


§ 10 Oppløsning 

Oppløsning kan skje med 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Foreningens 
formue/eiendeler skal da tilfalle en annen ideell innretning, forening, legat eller stiftelse, som har et 
lignende eller tilsvarende formål som nevnt i § 2 formål. 
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