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s vedtekter av 15.desember 2016 

 

 

§ 1. Navn 

Navnet er Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner, forkortet 

SAFO.  

 

Det engelske navnet på SAFO er Norwegian Forum of Disabled Peoples’  

Organizations, forkortet SAFO. 

 

SAFO er en paraplyorganisasjon for organisasjonene Norges Handikapforbund 
(NHF) Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges 
Døvblinde (FNDB). 
 

§ 2. SAFOs visjon for samfunnet  

Likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne med lik rett til 

samfunnsdeltakelse.  

 

SAFO legger til grunn en forståelse av funksjonshemning som samfunnsskapte 

barrierer. Barrierer i samfunnet fører til at personer med nedsatt funksjonsevne blir 

diskriminert. 

 

§ 3 Formål  

SAFO skal gjennom samarbeid, utvikling av interessepolitisk arbeid og 
brukermedvirkning på tvers av organisasjonene bidra til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne oppnår likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse 
 

SAFO skal samarbeide om realisering av FN-konvensjonen om rettighetene for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

 

SAFO skal være en mulighet til å representerer målgruppene i flere fora, å utvikle 

kompetanse i fellesskap og å kunne utnytte felles ressurser til beste for 

organisasjonenes målgrupper.  

 

§ 4. Arbeidsform  

SAFO organisasjonene samarbeider i det interessepolitiske arbeidet i tråd med årlige 

handlingsplaner og enstemmige vedtak fattet av hovedstyret.  

 

Dette gjøres gjennom:  

 Innspill til politiske prosesser og planer. 

 Samarbeid om opplæring- og utviklingsarbeid 

 Samarbeid og allianser med andre organisasjoner og miljøer. 

 Representasjon i ulike råd og utvalg.  
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§ 5. Medlemskap  

Organisasjoner av funksjonshemmede som slutter seg til SAFOs visjoner og 

langsiktige mål kan tas opp som medlemmer i SAFO.  

 

Opptak av nye medlemsorganisasjoner skjer gjennom vedtak i SAFOs hovedstyre. 

 

Medlemsorganisasjoner som opptrer i strid med SAFOs vedtekter og styrevedtak, 

utestenges fra samarbeidsforumet dersom de øvrige medlemsorganisasjonene er 

enige om det.  

 

Gjør en medlemsorganisasjon vedtak om å tre ut av SAFO eller søke medlemskap i 

en annen tilsvarende paraplyorganisasjon, opphører SAFO-medlemskapet med 

øyeblikkelig virkning. Innbetalt kontingent til SAFO refunderes ikke. 

 

§ 6. Oppbygging og ansvarlige organ 

SAFO består av sentralt og regionalt nivå.  

 

Sentralt er hovedstyret SAFOs ansvarlige organ. Hovedstyret er SAFOs øverste 

organ. 

 

Regionene er organisatorisk underlagt hovedstyret. Regionalt er årsmøtet og 

regionstyret SAFOs ansvarlige organ.  

 

§ 7. Hovedstyret  

SAFO ledes av et hovedstyre bestående av politisk valgt og administrativ leder fra 

hver medlemsorganisasjon, eller den de bemyndiger.  

 

Hovedstyrets medlemmer forplikter seg til å forankre SAFOs arbeid i sine respektive 

styrer.  

 

Hovedstyret ledes av organisasjonenes politiske ledere i ett år av gangen. Dette går 

på omgang mellom organisasjonene. En organisasjon har mulighet til å avstå sin tur.  

 

Styreleder og daglig leder innehar SAFOs signaturrett hver for seg.  

 

§ 8. Daglig leder 

SAFOs hovedstyre ansetter daglig leder som er hovedstyrets sekretær.  

 

Hovedstyret fastsetter arbeidsbeskrivelse / funksjonsbeskrivelse for daglig leder. 

 

§ 9. Regionene   

 

SAFOs regioner er organisert i samme regionstruktur som Norges Handikapforbund: 

 

SAFO Nord-Norge (Finnmark, Troms, Nordland) 

SAFO Trøndelag (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag) 
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SAFO Nord-Vest (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane) 

SAFO Sør-Vest (Hordaland, Rogaland) 

SAFO Innlandet (Oppland, Hedmark) 

SAFO TVB (Telemark, Vestfold, Buskerud) 

SAFO Agder (Vest-Agder, Aust-Agder) 

SAFO Øst (Akershus, Østfold) 

SAFO Oslo (Oslo) 

 

Regionene har egne vedtekter. Disse vedtekter må til enhver tid ta utgangspunkt i 

sentrale vedtekter. Nye vedtekter og vedtektsendringer på regionalt nivå må 

godkjennes av SAFOs hovedstyre.  

 

§ 10. Intern kommunikasjon  

For å oppnå best mulig samarbeid er det viktig at informasjon deles mellom 

medlemsorganisasjonene.  

 

Årsmelding og handlingsplan for SAFOs hovedstyre, sendes regionene. 

 

På administrativt faglig nivå samarbeider organisasjonene der det er naturlig.   

 

§ 11. Finansiering 

Kostnadene ved driften av SAFO dekkes av eksterne prosjektmidler, offentlige 

driftstilskudd, den årlige medlemskontingenten og eventuelle andre inntekter. Den 

årlige medlemskontingenten fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen.  

 

§ 12. Vedtektsendringer 

SAFOs vedtekter kan endres av hovedstyret. 

 

§ 13. Oppløsning  

Beslutning om oppløsning av SAFO treffes av hovedstyret etter forutgående 

behandling i medlemsorganisasjonene styrer.  

 

Eventuelle midler disponeres av hovedstyret, og skal fremme SAFOs visjon.  

 


