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Vedtekter for MARBORG 

 
§ 1  MARBORG er en upolitisk sammenslutning av mennesker som har eller har hatt 

rusproblemer, under navnet MARBORG – Brukerorganisasjon på rusfeltet. 

§ 2 A Formål 

Organisasjonen hovedformålmål er å gi aktive og tidligere rusavhengige i og utenfor LAR, 

støtte og hjelp i rehabiliteringsprosesser, sikre brukernes rettigheter, og samt å fremme 

brukernes interesser og synspunkter overfor hjelpeapparatet og samfunnet for øvrig. 

      B Mål 

Målet er å øke forståelsen for, og innsikten i, rusavhengiges situasjon hos alle involverte 

etater og instanser. 

Styrke brukernes kunnskaper og rettigheter 

Støtte og hjelpe aktive og tidligere rusavhengige 

Støtte og kurse fagpersonell og personer i utdanning 

Drive brukerstyrte tiltak, og på denne måten… 

øke muligheten for rusavhengige til å skape seg et bedre liv 

 

§ 3 Medlemskap 

Kun personer som selv har vært eller er rusavhengige kan bli fullverdige medlemmer. 
Pårørende, fagpersonell og andre med særlig interesse i feltet kan inntas som 
støttemedlemmer men uten stemmerett.  Styremedlemmer har alltid stemmerett. 
Medlemskapet er gratis 

§ 4 Organisasjonen vil samarbeide med alle organisasjoner, personer, etater og instanser, som vil 
øke sjansen for progresjon i forhold til å nå de mål som er fastsatt i § 2. 

§ 5 Ledelse 

 A 
Organisasjonens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet avholdes  
innen 30.06. hvert år og saker som skal behandles må være fremmet senes 4. Uker før.  

Årsmøtet skal behandle: 

  
1) Styrets beretning. 
2) Regnskap foregående år. 
3) Budsjett. 
4) Behandle innkommende forslag 
5) Handlingsplan. 
6) Valg av styre og vara medlemmer. 
7) Valg av revisor. 
8) Valg til eventuelle underutvalg. 

Det skal til en hver tid være overvekt av brukere i styret. 
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B 
Styret oppnevner arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og to andre brukere. 
 

       C 

Styret og ledelse er valgt for 2 år, og kan gis forlenget mandat på 2 år av gangen. 

§ 6 Økonomi 
 
A 
Uttak av organisasjonens midler kan kun foretas av personer som har styrets godkjenning.  

B 
Ved en eventuell oppløsning av MARBORG, skal overskytende midler bli brukt til å fremme 
organisasjonens formål. 

§ 7 MARBORG Tromsø er å betrakte som sentraladministrasjon/hovedkontor, og er ansvarlig for 

alle søknader, rapporter, og lignende til sentrale myndigheter. Ansettelser, lønnsutbetalinger, 

økonomistyring mm er også hovedkontorets ansvar. 

Lokalavdelinger kan, om ønskelig, ha representanter i organisasjonens  styre, og kan også 
søke midler lokalt, da i samarbeid med MARBORGs hovedkontor 

§ 8 Eventuelle vedtektsendringer kan kun foretas av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall. 

 
Endringer godtatt av årsmøtet. Tromsø 27.06.2014 
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