Vedtekter for Oppad Brukerforening (OBF)
Navn
Brukerforeningens navn er Oppad Brukerforening, forkortet OBF.

Formål
Brukerforeningens formål er todelt:
• Være et kompetanseskapende forum for brukere av Oppad-produktene i Norge. Gjennom
forskjellige arrangement utveksle erfaringer og kunnskap på en slik måte at den enkeltes
nytte av teknologi og verktøy blir maksimal. Arrangement kan være korte kveldsmøter,
brukerseminar og kurs av en eller flere dagers varighet.
• Være et kontaktpunkt mellom brukere, Oppad AS og eventuelle 3.partsleverandører når
det gjelder forslag til endringer/forbedringer av produktene og relaterte tjenester.

Medlemskap
Oppad Brukerforening har 3 ulike medlemstyper. Regionmedlem, kommunemedlem og
enkeltmedlem.
Ved alle typer medlemskap skal det utpekes en kontaktperson. Denne personen har ansvar for
informasjonsformidling overfor andre medlemmer i organisasjonen.
Medlemskap inngås for et kalenderår av gangen. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet
for etterfølgende år. Se egen forskrift for kontingent.
Foreningen fører oppdaterte medlemslister. Disse er til eget bruk og kan ikke formidles til
andre firma/organisasjoner.

Organisering
Årsmøte
Årsmøtet er det høyeste besluttende organ. Årsmøtet velger et styre som tar seg av
foreningens interesser, avholder/arrangerer sammen med Oppad AS brukermøter i samsvar
med foreningens formål. Årsmøtet skal også velge valgnemnd. Styret kaller inn til årsmøte.
Det finnes et styre, som representerer:
• Barnehage og SFO
• Grunnskole
• Videregående skole
Styre
Styret består av 5 representanter og 3 vararepresentanter. I tillegg stiller Oppad med 3
representanter.

Styrets medlemmer skal besitte følgende roller:
• Leder
• Kasserer
• Representant barnehage og SFO med vara
• Representant grunnskole med vara
• Representant videregående med vara
Ved forfall blir vararepresentant kalt inn. Ved behov kan man kalle inn vara til utvida
styremøte.
Ett medlem bør ikke ha mer enn en representant i styret.
Styrets medlemmer velges av årsmøtet, og alle medlemmer kan velges inn i styret. For å sikre
kontinuitet i styrets arbeid velges styrets leder og kasserer for 2 år, mens to styremedlemmer
velges for 1 år av gangen. Ved avgang mellom to årsmøter rykker vara opp som fast medlem i
styret, om nødvendig ny konstituering.
Valgnemnd:
Valgnemnda består av 3 representanter. Årsmøtet velger leder for valgnemnda. Ett medlem
bør ikke ha mer enn en representant i valgnemnda. Se også instruks for valgnemnd.
Styret kan ikke avvikle Oppad Brukerforening.
Alle medlemmer i styret har en stemme. Minst 50 % av styrets medlemmer må delta på
styremøte for at dette skal være beslutningsdyktig. Ved fravær som kan gi stemmelikhet har
leder dobbeltstemme. Styret kan avholde møter uten at representant for Oppad AS møter.
Styret skal føre møtejournal hvor alle beslutninger ajourføres, og referat fra styremøtet skal
distribueres til styremedlemmene ved første anledning. Det skal også fastsettes dato for neste
møte.

Årsmøte
Innkalling til årsmøtet skal skje med 1 måneds varsel. Innkalling til årsmøtet skal inneholde
årsmøtets dagsorden. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende
senest 1 uke før årsmøtet.
En saksliste for årsmøtet skal publiseres på foreningens nettsider senest en uke før årsmøtet
finner sted.
Ingen andre saker enn de som er nevnt på sakslisten kan behandles av årsmøtet.
Som første post skal årsmøtet velge møteleder, referent, to medlemmer (uten verv i
foreningen) til å undertegne årsmøtereferatet og to medlemmer som sørger for opptelling av
stemmer ved eventuelle avstemninger.
Årsmøtet skal:
1. Behandle årsmelding og regnskap, samt godkjenne neste års budsjett.
2. Avholde valg på styre og valgnemnd.
3. Fastsette kontingent.
4. Behandle saker som er nevnt i møtets saksliste.

Stemmerettsregler:
Enhver som har innbetalt kontingent for inneværende år til Oppad Brukerforening eller er
styremedlem i foreningen har møterett på årsmøtet. Hvert medlem i brukerforeningen har 1
stemme.
Valg og alle saker avgjøres ved simpelt flertall. Avstemningen skal være skriftlig dersom
noen av de stemmeberettigede krever det.
Ekstraordinært årsmøte avholdes etter styrets beslutning, eller når minst 1/3 av medlemmene
fremstiller skriftlig begjæring om dette. En slik begjæring skal inneholde opplysninger om
hvilke saker som ønskes behandlet.
Dersom ekstraordinært årsmøte avholdes etter medlemmers begjæring, er styret pliktig til å
sende innkallelse senest 7 dager etter at begjæringen er mottatt.
Det gjelder samme krav til varsling av ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte.

Økonomi
Årsmøtet fastsetter kontingentens størrelse med et fast beløp. Kontingenten betales for 1 år av
gangen. Regnskapsåret er 1/1 til 31/12. Se egen forskrift for kontingent.

Endring av vedtekter
Vedtektsendringer behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og må være gjengitt på
dagsorden i innkallingen. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall ved avstemning. Slike
endringer skal spesifisere dato for ikrafttredelse.

Oppløsning
Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall på ekstraordinært årsmøte som avholdes innen 6
uker etter foregående årsmøte. Ved oppløsning treffer det ekstraordinære årsmøtet avgjørelsen
om anvendelse av brukerforeningens midler.

Ikrafttredelse
Disse vedtektene, som er vedtatt på konstituerende årsmøte den 15.11.2007, med endringer
den 26.10.2009, er gjeldende som foreningens vedtekter.

