Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)

Vedtekter 2020-2024
kontingenten med beløp innenfor endringene i
konsumprisindeksen.
Kollektive medlemsenheter har kun skriftlig forslagsrett
til forbundets organer.

§ 1 Navn
Forbundets navn er Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund.

§ 2 Formål
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund er
en del av arbeiderbevegelsen og bygger på ideene om
frihet, likhet og solidaritet.
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund vil
arbeide for:
• å fremme edruskap og forståelse for avhold fra
alkoholholdige drikker og andre narkotiske stoffer.
1.
• å aktivisere arbeiderbevegelsen i kulturelle,
ruspolitiske og sosialpolitiske spørsmål.
• å bedre folks levekår og livskvalitet.
2.
• et samfunn som preges av solidaritet og
medbestemmelse og hvor folk ikke føler behov for
rusmidler.
• å fremme solidaritet med de som har det vanskelig
innenfor og utenfor landets grenser.
3.

§ 3 Oppbygging

4.

1. Lokal aktivitet i forbundet bygges opp av arbeidsgrupper som har et selvstendig ansvar for å løse
spesielle sosiale, politiske eller organisatoriske
oppgaver.
2. Et AEF-lag kan bestå av arbeidsgrupper og andre
medlemmer i samme geografiske område.
3. Lag og arbeidsgrupper innenfor et fylke, danner
fylkeslag. I særlige tilfeller kan det dannes
distriktslag som omfatter flere fylker.
4. Finnes det ikke slike lag, eller medlemmet søker
spesielt om det, kan medlemmet bli registrert
direktemedlem i forbundet.

§ 4 Medlemskap
l. Forbundet har fire former for medlemskap:
a) Enkeltmedlemskap
b) Familiemedlemskap
c) Kollektivt medlemskap
d) Ungdomsmedlemsskap (13 til fylte 25 år).
2. Medlemskap i forbundet og lokale lag innvilges på
grunnlag av anerkjennelse av forbundets formål,
vedtekter og vedtak.
3. Alle samværssituasjoner i tilknytting til forbundets
virksomhet skal være rusmiddelfrie.
4. Alle medlemmer har anledning til å markere
avholdsstandpunkt.

§ 5 Kollektivt medlemskap
Kollektivt medlemskap i AEF kan tegnes av alle
organisasjoner som anerkjenner AEFs formål.
Minimumskontingent fastsettes av Landsmøtet. Denne
kontingenten tilfaller forbundets sentrale ledd.
I landsmøteperioden kan forbundsstyret i forbindelse
med behandlingen av budsjettet for det enkelte år, justere

§ 6 Samarbeid
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
legger opp til et nært samarbeid med de øvrige deler av
arbeiderbevegelsen og andre organisasjoner og lag som
anerkjenner forbundets formål.

§ 7 Kontingent
Landsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten og
fordelingen av denne. Sentralt krever inn kontingenten
og tilbakefører lokallagets/fylkeslagets andel.
I landsmøteperioden kan forbundsstyret i forbindelse
med behandlingen av budsjettet for det enkelte år, justere
kontingenten med beløp innenfor endringene i
konsumprisindeksen.
Navngitte innmeldte medlemmer av en familie kan
betale felles familiekontingent.
All kontingent gjelder for kalenderåret, dog slik at nye
medlemmer som er innmeldt etter 1. september har
denne innbetalingen som gjeldende ut neste kalenderår.

§ 8 Informasjon
Ved årets slutt skal lag og fylkeslag sende undertegnet
regnskapsutdrag og beretning til forbundet innen 15.
april.
Straks årsmøte er avholdt sendes melding til forbundet
om valg og evt. adresseendring.
Protokoller fra fylkesstyremøter sendes forbundet til
orientering straks de foreligger.
Protokoller fra Organisasjonskonferansen og landsmøtet
sendes fylkeslaga, laga og de sentrale tillitsvalgte etter
avholdt møte.
For å holde forbundets medlemmer, kontakter og
samarbeidende organisasjoner orientert om forbundets
virksomhet, utgir forbundet AEF-info så ofte som
forbundsstyret finner det formålstjenlig.

§ 9 Landsmøte
1 Landsmøtet holdes hvert 4. år innen utgangen av juni.
2 Innkalling til møtet sendes av forbundsstyret til lag
og fylkeslag minst 3 måneder før landsmøtet holdes.
3 Tid og sted fastsettes av forbundsstyret.
4 Vilkårene for at et lag eller fylkeslag skal ha
representasjonsrett, er at de har oppfylt de
forpliktelser som er fastsatt i forbundets vedtekter.
5 Gjenopptatte lag og nye lag må være tilmeldt til
forbundet minst 3 måneder før landsmøtet for å
oppnå vanlig representasjon.
6 Forbundsstyret kan innvilge observatørstatus for lag
som ikke er registrert tidsnok til å få fulle rettigheter.
7 Til landsmøtet har hvert lag rett til å velge to - 2 representanter for et medlemstall inntil førti - 40 individuelle medlemmer. Videre velges en - 1 representant for hvert påbegynte femti - 50 - talls

individuelle medlemmer. Representantene til
landsmøtet velges på lagets årsmøte.
8 Særgrupper innen det enkelte lag har ikke
representasjonsrett.
9 Fylkeslaget møter med sin valgte leder. Hvis ikke
lederen kan møte, møter leders stedfortreder. I tillegg
velges representanter etter ordinære regler, for de
medlemmer i fylket som ikke er tilsluttet noe lag.
10 Vedtektsendringer som ønskes behandlet på
landsmøtet må være sendt forbundsstyret minst 2
måneder før landsmøtet skal holdes.
11 Øvrige forslag som ønskes behandlet på landsmøtet
må være sendt forbundsstyret minst 6 uker før
landsmøtet skal holdes.
12 Forslag til dagsorden på landsmøtet sendes lag og
fylkeslag senest 3 måneder før landsmøtet.
13 Fullmaktene fra lag og fylkeslag for deres
representanter skal være forbundsstyret i hende
senest 1 måned før landsmøtet.
14 Fullmakten skal være undertegnet av to
styremedlemmer.
15 Forbundsstyret oppnevner en fullmaktskomité før
landsmøtet trer sammen.
16 Forbundsstyret velger forberedende komiteer for å
forberede landsmøtet og ulike program/plankomiteer.
Valgkomiteen til følgende års landsmøte blir valgt på
siste organisasjonskonferanse før landsmøtet. Det
skal totalt velges 5 medlemmer i valgkomiteen.
17 Forbundsstyrets medlemmer skal, selv om de ikke er
valgte representanter, delta i landsmøtet med tale- og
forslagsrett, men uten stemmerett.
18 Reise- og oppholdsutgifter for forbundsstyrets
medlemmer, dekkes av forbundet.
19 Reise- og oppholdsutgifter for
landsmøterepresentantene dekkes av det enkelte lag.
Forbundsstyret kan vedta reisefordeling mellom
landsmøterepresentantene, og eventuell
forbundssubsidiering av reise- og oppholdsutgifter.
Dette vedtaket må i så fall fattes før innkalling sendes
ut.
20. Landsmøtet velger 2 protokollunderskrivere som får
protokollen tilsendt når sekretariatet har ferdigstilt
den. Deretter sender forbundskontoret denne ut til
alle landsmøtedelegatene.

§ 10 Landsmøtets oppgaver
Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Det
behandler de spørsmål som etter vedtekter og vedtak
legges frem til behandling.
Landsmøtet behandler:
1 Konstituering med godkjenning av fullmakter og valg
av møteleder og sekretærer. Innkalling, dagsorden,
forretningsorden. Valg av komiteer for landsmøtet,
valgkomité og redaksjonskomiteer.
2 Beretning og regnskap for forbundet i den siste
perioden.
3 Innkomne forslag.
4 Organisasjons- og handlingsplan, politiske program og
uttalelser.
5 Evt. forslag til vedtektsendringer.
6 Valg av tillitsvalgte:
a) Leder, nestleder og forbundssekretær velges ved
særskilt valg.
b) I tillegg velges 8 forbundsstyremedlemmer og 5
varamedlemmer
c) Kontrollkomité med tre medlemmer og personlige

varamedlemmer. Leder velges spesielt.

§ 11 Ekstraordinært landsmøte
1. Ekstraordinært landsmøte kan holdes når forbundsstyret finner det påkrevd, eller når lag eller fylkeslag
som representerer 2/5 av forbundets individuelle
medlemmer forlanger det.
2. Ekstraordinært landsmøte skal da innkalles snarest
mulig, men med minst 4 ukers varsel. Gjelder det
ekstraordinære landsmøtet spørsmål om vedtektsendringer, innkalles møtet med 2 måneders varsel.
3. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle det eller
de saker som er årsaken til innkallelsen, og som var
nevnt i innkallinga til møtet.
4. De som var valgte representanter til det siste ordinære
landsmøtet, møter på ekstraordinært landsmøte.

§12 Organisasjonskonferansen
1.To representanter fra hver av fylkeslag, lag og grupper
innkalles minst en gang per år til organisasjonskonferanse. Forbundsstyret fastsetter tidspunktet.
Dette gjelder ikke år med landsmøte.
2. Organisasjonskonferansen skal få seg forelagt og
drøfte arbeidsplan for kommende arbeidsår.
3. Forbundsstyret skal gi en orientering til organisasjonskonferansen om forbundets politiske og
organisasjonsmessige arbeid, forbundets økonomi og
andre spørsmål som forbundsstyret ønsker å legge
fram for organisasjonskonferansen.
4. Organisasjonskonferansen kan vedta politiske
uttalelser.

§ 13 Forbundsstyret
1. Forbundsstyret er forbundets øverste myndighet
mellom landsmøtene. Forbundets ledelse består av
forbundsstyret med 11 medlemmer, inkludert leder,
nestleder og forbundets sekretær.
2. Varamedlemmer innkalles når de faste medlemmer
har forfall.
3. Forbundsstyret kan bestemme at sekretærene ved
kontoret skal ha rett til å delta i forbundsstyrets møter
med tale- og forslagsrett.
4. Forbundsstyret skal ha minst 5 møter i året. Møtene
skal ordinært innkalles skriftlig med minst 14 dagers
varsel. Eventuelt arbeidstap dekkes ved bekreftelse fra
arbeidsgiver angående dag, tidspunkt og tap. I andre
tilfeller må saken behandles særskilt. Reiseutgifter
dekkes etter billigste reisemåte.
5. a) Forbundsstyret velger de utvalg og de komiteer som
anses nødvendig i landsmøteperioden.
b) Utvalgenes arbeid samordnes i arbeidsutvalget.
Protokoller fra utvalgsmøtene oversendes arbeidsutvalget.
6. Forbundsstyret har fullmakt til å foreta suppleringsvalg til forbundsstyret og kontrollkomiteen.
7. a) Landsmøtet vedtar om forbundets leder, nestleder
eller forbundssekretær skal være hel eller deltidsansatt
i forbundet. Lønns- og arbeidsvilkår fastlegges i så fall
av forbundsstyret.
7. b) Forbundsstyret kan også bestemme at leder, nestleder eller sekretær for hele eller deler av landsmøteperioden skal ha spesielle arbeidsoppgaver innen
forbundet.
8. Forbundsstyret kan, når det er naturlig, oppnevne en
ungdomsrepresentant til forbundsstyret med tale- og
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forslagsrett.
9. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 14 Arbeidsutvalg
1. Forbundets arbeidsutvalg består av leder, nestleder,
forbundssekretær og ett -1- medlem utpekt blant
medlemmene i forbundsstyret.
2. Arbeidsutvalget skal ta standpunkt til løpende saker
mellom forbundsstyremøtene.
3. Arbeidsutvalget fremmer forslag om saksliste for
forbundsstyremøtene og i størst mulig grad forslag til
vedtak i de saker som skal behandles av forbundsstyret.
4. Protokoll fra arbeidsutvalgets møter skal sendes
forbundsstyrets medlemmer umiddelbart etter møtene.
5. Et medlem av forbundsstyret kan kreve at en sak
avgjort av arbeidsutvalget skal forelegges forbundsstyret før vedtak effektueres. Dette gjelder ikke
løpende saker om arbeidsfordeling på kontoret,
representasjon med mer.

6. Dersom noen bryter denne framgangsmåte i slike
saker, kan det enkelte medlem eller organisasjonsledd
selv bli suspendert eller ekskludert.
7. Gjenopptakelse som medlem kan bare skje av minst
samme styrenivå som fattet vedtaket om utelukkelse.

§ 18 Vedtektsendringer
1. Forandringer eller tillegg til forbundets vedtekter kan
bare vedtas av forbundets landsmøte med 2/3 flertall.
2. Framlegg om forandring av eller tillegg til forbundets
vedtekter må være sendt inn til Forbundsstyret minst 2
måneder før møtet.
3. Ekstraordinært landsmøte med forslag om lovendringer kan først holdes 2 måneder etter gyldig krav
om ekstraordinært landsmøte er imøtekommet.

§ 19 Navneregler
1. Lag velger et navn som består av et stedsnavn med
betegnelsen AEF etter.
2. Fylkeslag betegnes som "AEF i......" (hvor navnet på
det eller de fylker som laget dekker blir fylt inn).

§ 15 Oppløsning av fylkeslag og lag
1. Et fylkeslag kan ikke oppløses uten etter samtykke fra
forbundsstyret.
2. a) Ved oppløsning av et fylkeslag eller lag, tilfaller
midlene forbundet sentralt. Hvis det i løpet av de første 5
år igjen startes henholdsvis fylkeslag eller lag på stedet,
kan midlene etter søknad til forbundsstyret helt eller
delvis tilbakeføres til den nye enheten.
b) Hvis forbundsstyret ikke innvilger dette, beholder
forbundet sentralt disse midlene eller eiendommer.
Hvis et lag eller fylkeslag fatter vedtak om å melde seg
ut av forbundet, regnes det som en oppløsning av laget,
og reglene ovenfor kommer til anvendelse.

§ 16 Æresmedlem
Forbundsstyret/landsmøtet kan utnevne
æresmedlemmer. Et æresmedlem bør ha minimum
40 års medlemskap og ha innehatt sentrale
verv/viktige oppgaver innenfor forbundets
arbeidsoppgaver.
§ 17 Eksklusjon
1. Medlem eller organisasjonsledd som bryter disse
vedtekter, eller ved sin oppførsel uberettiget skader
forbundets omdømme som edruskaps- og sosialpolitisk
organisasjon, kan midlertidig suspenderes eller
ekskluderes fra organisasjonen.
2. Hvis noen ønsker å reise slik sak i forhold til en
enkeltperson, skal styret i laget, fylkeslaget eller
forbundet ha skriftlig melding om det. Saken fremmes så
i første omgang for vedkommende sitt eget lag, og en
eventuell votering om suspensjon eller utelukkelse
holdes etter at vedkommende har fått forklare seg i møtet
om saken, eller hvis han ikke kan møte, har hatt rimelig
tid til å avgi en skriftlig forklaring.
3. Saken kan av begge parter ankes inn for fylkesstyre,
forbundsstyre og eventuelt landsmøtet som avgir
bindende kjennelse i saken.
4. En anke har oppsettende virkning dersom forbundsstyret ikke annerledes, enstemmig bestemmer ved
skriftlig votering.
5. En eksklusjonssak mot et organisasjonsledd fremmes
først for det nærmeste overordnede organ over
vedkommende organisasjonsledd.

§ 20 Kontrollkomiteen
I tilfelle tvist om vedtektenes forståelse skal komiteens
uttalelse innhentes før Forbundsstyret fatter vedtak.
Vedtaket står ved makt til landsmøtet annerledes
bestemmer, dette gjelder dog bare dersom vedtaket ikke
er i strid med § 17.
Landsmøtet velger kontrollkomite med tre medlemmer
og personlige varamedlemmer. Leder velger spesielt.
1. Kontrollkomiteen skal etterse at forbundets valgte
organer, arbeidsutvalg og forbundsstyre, jobber ut ifra de
rammer og vedtak som landsmøtet har vedtatt.
2. Kontrollkomiteen innkalles til møte minimum vår og
høst, henholdsvis i april og september/oktober.
3. Komiteen mottar alle dokumenter til arbeidsutvalg og
forbundsstyre.
4. Kontrollkomiteen skal ha spesielt fokus på
protokoller, vedtak, årsberetning og årsregnskap.
5. Kontrollkomiteen skal gi melding til landsmøtet om
arbeidet i forbundet i landsmøteperioden.
6. Ingen av kontrollkomiteens medlemmer kan ha andre
verv i forbundet sentralt.

§ 21 Oppløsning av forbundet
1. Oppløsning av forbundet må for å kunne settes i kraft
vedtas med 2/3 dels flertall på 2 påfølgende landsmøter
med minst 3 måneders mellomrom.
2. Framlegg om dette må være sendt forbundsstyret
minst 3 måneder før landsmøtet holdes.
3. Ved oppløsning av forbundet skal eventuelle
gjenværende midler anvendes til forbundets vedtektsbestemte formål. Detaljer for dette bestemmes av det
avsluttende møte.

§ 22 Ikrafttredelse
Denne vedtekten trer i kraft straks landsmøtet har vedtatt
den.

Aktiv som medmenneske

3

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)

Vedtekter 2020-2024
Mønstervedtekter for lokallag i AEF

§ 1 Navn
Nye lag velger navn som består av et stedsnavn med betegnelsen "AEF" etter. Lagets navn er ....................................
§ 2 Formål
Lagets formål er å arbeide for de oppgaver som er nevnt i forbundets vedtekter og vedtak, og som laget og fylkes-/
distriktslaget ønsker å prioritere ut fra den eller de kommuner hvor laget arbeider.

§ 3 Oppbygging
1.Lokal aktivitet i forbundet bygges opp av lag og arbeidsgrupper som har et selvstendig ansvar for å løse spesielle
sosiale, politiske eller organisatoriske oppgaver. Oppgavene avgrenses i omfang og tid.
2. Flere arbeidsgrupper i samme geografiske område danner sammen med andre registrene AEF medlemmer i
området AEF-laget.
3. Et lokallag kan arbeide i en kommune, deler av en kommune, eller to eller flere kommuner der det ut fra
geografiske forhold er hensiktsmessig.

§ 4 Medlemskap
1. Forbundet har fire former for medlemskap:
a) Enkeltmedlemskap
b) Familiemedlemskap
c) Ungdomsmedlemsskap
d) Kollektivt Medlemskap
2. Medlemskap i forbundet innvilges på grunnlag av anerkjennelse av forbundets formål, vedtekter og vedtak.
3. Alle samværssituasjoner i tilknytning til forbundets virksomhet skal være rusfrie.

§ 5 Kollektivt medlemskap
Kollektivt medlemskap i AEF kan tegnes av alle organisasjoner som anerkjenner AEFs formål.
Minimumskontingenten fastsettes av landsmøtet, og tilfaller forbundet sentralt.
Kollektive medlemsenheter har kun skriftlig forslagsrett til forbundets organer.

§ 6 Samarbeid
Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF), legger opp til et nært samarbeid med de øvrige deler av
arbeiderbevegelsen, og andre organisasjoner og lag som anerkjenner AEFs formål.

§ 7 Kontingent
Landsmøtet fastsetter størrelsen på kontingenten, og fordelingen av denne.
Sentralt krever inn kontingenten, og tilbakefører den lokale andelen for enkelt- og familiemedlemmer en gang pr. år.
I landsmøteperioden kan forbundsstyret i forbindelse med behandlingen av budsjettet for det enkelte år, justere
kontingenten med beløp innenfor endringen av konsumprisindeksen.

§ 8 Informasjon
Ved årets slutt skal laget sende undertegnet regnskapsutdrag og beretning til forbundet innen 15. april. Straks
årsmøtet er avholdt sendes melding til forbundet om valg og evt. adresseendring.

§ 9 Årsmøte
Årsmøtet holdes i februar/mars og innkalles med minst 1 måneds varsel. Forslag som ønskes behandlet må sendes
inn minst 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle lagets medlemmer.

§ 10 Årsmøtets oppgaver
På årsmøtet behandles beretning, regnskap, innkomne forslag, arbeidsplaner og det foretas valg på styre, to revisorer
og de tillitsvalgte som laget ellers bestemmer.

§ 11 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig, når minst 1/3 av medlemmene eller forbundsstyret krever det.

§ 12 Medlemsmøte
Det holdes medlemsmøte når styret bestemmer det, eller minst 3 medlemmer krever det.

§ 13 Styret
Styret velges på årsmøtet, og har en funksjonstid på minst ett år. Årsmøtet velger leder, kasserer og sekretær og det
antall medlemmer og vara medlemmer til styret som laget bestemmer. Styret har ansvaret for virksomheten i laget
mellom årsmøtene.

§ 14 Arbeidsgrupper
Styret tar initiativ til opprettelse av og godkjenner arbeidsgrupper .

§ 15 Oppløsning av laget
Dersom laget vedtar det, eller laget har under 5 betalende medlemmer, regnes laget som oppløst. De tilstedeværende
midler og eventuelle eiendommer tilfaller forbundet sentralt etter visse retningslinjer. Tilsvarende skjer dersom laget
fatter vedtak om å melde laget ut av forbundet.

§ 16 Eksklusjon
Medlem som bryter forbundets, fylkeslagets eller lagets vedtekter, eller ved sin oppførsel uberettiget skader
forbundets omdømme som edruskaps- og sosialpolitisk organisasjon, kan midlertidig bli suspendert eller ekskludert
fra organisasjonen etter bestemte regler.

§ 17 Vedtektsendringer
Forandringer eller tillegg til lokallagets vedtekter kan bare vedtas på lokallagets årsmøte, etter at saken er satt opp på
årsmøtets saksliste med det fastsatte varsel pr 14 dager og med 2/3 flertall.
Disse vedtektene er ikke gyldige før forbundsstyret har godkjent dem.
Til alle vedtak kreves alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses et forslag som forkastet.
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Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)
Vedtekter 2020 – 2024
Mønstervedtekter for fylkeslagene i forbundet

§ 1 Navn
Fylkeslagets / distriktslagets navn skal være, AEF i .......... (fylkets eller fylkenes navn).

§ 2 Formål
Fylkeslagets / distriktslagets formål er å arbeide for de oppgaver som er nevnt i forbundets vedtekter og vedtak,
innen det eller de fylker som laget arbeider i.

§ 3 Oppbygging
1. Fylkeslaget omfatter alle lokale AEF-lag og arbeidsgrupper innen fylket. I særlige tilfeller kan det på samme måte
organiseres distriktslag som omfatter flere fylker.
2. Start av fylkeslag / distriktslag skjer i nær kontakt med forbundet sentralt.
3. Dersom det bare finnes ett eller to aktive lokallag, avgjør forbundet om og hvorledes fylkeslaget / distriktslaget
skal konstitueres, og innkaller til møte.
4. Fylkeslaget / Distriktslaget har ansvaret for å drive aktivt politisk og organisatorisk arbeid.

§ 4 Medlemskap
De tilsluttede lag og medlemmer må anerkjenne forbundets og fylkeslagets vedtekter.

§ 5 Samarbeid
Fylkeslaget legger opp til et nært samarbeid med den øvrige arbeiderbevegelsen i fylket/fylkene, og andre
organisasjoner og lag som anerkjenner AEF' s formål.

§ 6 Kontingent
Fylkeslaget godtar de til enhver tid gjeldende vedtak i forbundet og laga om kontingenten.

§7 Gjensidig informasjon
1. Ved årets slutt skal fylkeslaget sende regnskapsutdrag og beretning til forbundet innen 1. mai.
2. Straks årsmøte er avholdt sendes melding til forbundet om valg og ev. adresseendring.
3. Protokoller fra fylkes styremøter sendes forbundet til orientering straks de foreligger.

§ 8 Årsmøte
l. Fylkeslagets / distriktslagets årsmøte holdes i mars/april.
2. Møtet innkalles med minst l måneds varsel, og forslag som ønskes behandlet må sendes inn minst 2 uker før
årsmøtet.
3. Saksliste og forslag som skal behandles sendes lagenes ledere senest l uke før årsmøtet, og gjøres kjent overfor
andre som skal delta på møtet.
4. Årsmøtet i fylkeslaget / distriktslaget er i prinsippet åpent for alle forbundets medlemmer i vedkommende fylke /
distrikt, med møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Dersom det er vedtatt en ordning med representanter fra hvert
lag, er det bare disse som har stemmerett.
5. I fylker hvor det er 3 eller flere lag kan det opprettes en ordning med valgte representanter fra laga til årsmøtet etter
medlemstallets størrelse, til eksempel slik at det velges 2 representanter for de første 20 individuelle medlemmene,
og deretter l representant for hvert påbegynte tjue -20- talls individuelle medlemmer.

§ 9 Årsmøtets oppgaver
1. Årsmøtet behandler beretning, regnskap, budsjett, arbeidsplaner og innkomne forslag og det holdes valg.
2. Årsmøtet velger styre for fylkeslaget / distriktslaget som har en funksjonstid på minst ett år.
Leder, kasserer og sekretær velges ved særskilte valg. Dessuten velges det antall medlemmer og vara medlemmer til
styret som fylkeslaget / distriktslaget bestemmer. Årsmøtet velger også 2 revisorer og 2 varamedlemmer for disse.
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§ 10 Ekstraordinært årsmøte

.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene eller
halvparten av laga krever det.

§ 11 Fylkesmøte (Representantskap)
Det holdes om mulig minst ett -1- fylkeslagsmøte om året i tillegg til årsmøte, eller så ofte som styret bestemmer det
eller når 1/3 av medlemmene eller halvparten av laga krever det.

§ 12 Styret
1. Styret velges på årsmøte i fylkeslaget / distriktslaget og har ansvaret for virksomheten i fylket / fylkene.
2. Dersom forholda tilsier det, oppnevner styret egne selvstendige arbeidsgrupper (sirkler) til å løse spesielle sosiale,
politiske eller organisatoriske oppgaver.

§ 13 Arbeidsutvalg
Styret kan velge et arbeiderutvalg til å ta seg av en del av sakene.

§ 14 Oppløsning av fylkeslag og lag
1. Fylkeslaget kan ikke oppløses uten etter samtykke fra forbundsstyret.
2. Ved oppløsning av fylkeslaget tilfaller midlene forbundet sentralt. Hvis det i løpet av de første 5 år igjen startes
fylkeslag eller lag på stedet, kan midlene etter søknad til forbundsstyret helt eller delvis tilbakeføres til den nye
enheten. Tilsvarende gjelder for løsøre og faste eiendommer.
3. Hvis Forbundsstyret ikke innvilger dette, beholder forbundet sentralt disse midlene eller faste eiendommer.
4. Hvis et lag eller fylkeslag fatter vedtak om å melde seg ut av forbundet, regnes det som en oppløsning av laget, og
reglene ovenfor kommer til anvendelse.

§ 15 Eksklusjon
Medlem som bryter forbundets, fylkeslagets eller lagets vedtekter, eller ved sin oppførsel uberettiget skader
forbundets omdømme som edruskap og sosialpolitisk organisasjon, kan midlertidig bli suspendert eller ekskludert fra
organisasjonen etter bestemte regler.

§ 16 Vedtektsendringer
Forandringer eller tillegg til fylkeslagets vedtekter kan bare vedtas av fylkeslagets årsmøte med 2/3 flertall, og kan
ikke settes i kraft før de er godkjent av Forbundsstyret eller landsmøtet.
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VEDTEKTER FOR
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF)
Vedtekter for forbundet
§ 1-22

Mønstervedtekter for lag
§ 1-17

Mønstervedtekter for fylkeslag
§ 1-16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Navn
Formål
Oppbygging
Medlemskap
Kollektivt medlemskap
Samarbeid
Kontingent
Informasjon
Landsmøte
Landsmøtets oppgaver
Ekstraordinært landsmøte
Organisasjonskonferansen
Forbundsstyret
Arbeidsutvalg
Oppløsning av fylkeslag og lag
Æresmedlem
Eksklusjon
Vedtektsendringer
Navneregler
Kontrollkomiteen
Oppløsning av forbundet
Ikrafttredelse

Navn
Formål
Oppbygging
Medlemskap
Kollektivt medlemskap
Samarbeid
Kontingent
Informasjon
Årsmøte
Årsmøtets oppgaver
Ekstraordinært årsmøte
Medlemsmøte
Styret
Arbeidsgrupper
Oppløsning av laget
Eksklusjon
Vedtektsendringer

Navn
Formål
Oppbygging
Medlemskap
Samarbeid
Kontingent
Gjensidig informasjon
Årsmøte
Årsmøtets oppgaver
Ekstraordinært årsmøte
Fylkesmøte (representantskap)
Styret
Arbeidsutvalg
Oppløsing av fylkeslag og lag
Eksklusjon
Vedtektsendringer

Formål
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund vil arbeide for:
•
•
•
•
•

Å fremme edruskap og forståelse for avhold fra alkoholholdige drikker og andre narkotiske
stoffer.
Å aktivisere arbeiderbevegelsen i kulturelle og sosialpolitiske spørsmål.
Å bedre folks sosiale og kulturelle kår.
Et samfunn som preges av solidaritet og medbestemmelse og hvor folk ikke føler behov for
rusmidler.
Å fremme solidaritet med de som har det vanskelig innenfor og utenfor landets grenser.
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