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§1Studieforbundet Funkis
Funkis er et studieforbund for funksjonshemmedes organisasjoner, og skal arbeide i samsvar med Lov om
Voksenopplæring og med målsetting om samfunnsmessig likestilling.

§2 Formål
Funkis skal arbeide med voksenopplæring for funksjonshemmede og deres pårørende.
Det skal styrke, utvikle og koordinere voksenopplæringen i funksjonshemmedes organisasjoner og fremme
kunnskap om funksjonshemming, helse og velferd.
Voksenopplæringen skal være et redskap i en prosess som i størst mulig grad fører til mestring av de fysiske,
psykiske og sosiale sidene for funksjonshemmede og deres pårørende.
Opplæringsvirksomheten skal føre til bevisstgjøring av den enkeltes ressurser og kvaliteter. Den skal rettes mot å
øke livskvaliteten for den enkelte, og mot å bedre og synliggjøre kompetanse i forhold til annen utdanning og
arbeidsliv.
Opplæringen skal bidra til inkludering og hindre utstøting. Virksomheten skal bidra til større deltakelse i
sivilsamfunn og kulturliv.

§3 Organisering
Funkis kan ha fylkes- eller regionale ledd for de lokal-, fylkes-, eller regionale ledd av organisasjoner som er med i
Funkis på landsbasis.
Styret i Funkis godkjenner opprettelsen av fylkes-/regionledd. Organisasjonsleddet skal drives i tråd med
vedtekter og retningslinjer gitt av Funkis, følge strategiplan vedtatt av Funkis sitt årsmøte, og står ansvarlig
overfor Funkis.
Funkis sitt styre og generalsekretær har møte- og talerett i alle fylkes-/regionledds organer.

§4 Oppgaver
Funkis skal arbeide for å:
- veilede den enkelte medlemsorganisasjonen under utarbeiding av studieplaner og forberedelse av studietiltak
- stimulere til økt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene og koordinering av voksenopplæringstiltak
- godkjenne og registrere studietiltakene i medlemsorganisasjonene og drive egne studietiltak.
- samordne søknader og fordeling av midler
- ta initiativ til og være pådriver for pedagogisk forsøks- og utviklingsarbeid
- være pådriver for tilpasset voksenpedagogikk.
- arbeide for å påvirke offentlig politikk på vårt område.
Fylkes-/regionleddets primære oppgave er å:
- yte service, tilrettelegge og avvikle kurs etter behov fra medlemsorganisasjonene, samt å arbeide for å styrke
voksenopplæringen på alle felt blant annet ved å delta i naturlige samarbeidsorgan.
§5 Medlemskap
Søknad om medlemskap behandles av årsmøtet under sak 4 – innkomne saker. Opptak krever 2/3 av de
tilstedeværende stemmene i årsmøtet og tilslutning fra minst halvparten av de tilstedeværende
medlemsorganisasjonene. Vilkår for medlemskap er:
1. Organisasjonen må sikre funksjonshemmede og deres pårørende en avgjørende innflytelse i organisasjonen.
2. Organisasjonen må være åpen for medlemmer fra hele landet.
3. Organisasjonen må bygge på individuelt medlemskap og være demokratisk oppbygd.
4. Organisasjonen må støtte studieforbundets formål.
5. Organisasjonen må delta aktivt i Funkis.

Medlemsorganisasjonene betaler kontingent til Funkis både sentralt og i fylker/regioner. Årsmøtet sentralt
beslutter om kontingentsatser sentralt gjennom budsjettbehandling. Kontingent i fylker/regioner utgjør 25 % av
sentral kontingent pr. medlem, med nedre og øvre grenser fastsatt av årsmøtene.

§6 Årsmøte
Årsmøtet er Funkis’ høyeste myndighet.
Representasjonen/stemmer til årsmøtet beregnes slik for medlemsorganisasjoner:
0 - 5.000 studietimer m/statstilskudd - 1 repr./stemme
5.001 - 10.000 - 2 repr./stemmer
10.001 - 15.000 - 3 repr./stemmer
15.001 - 30.000 - 4 repr./stemmer
30.001 - 45.000 - 5 repr./stemmer
Ved stemmegiving er det organisasjonens antall stemmer som teller, enten de er avgitt av en eller flere oppmøtte
representanter.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandlingen av regnskap og årsmelding.
FFO sin leder og generalsekretær har møte- og talerett i Funkis’ årsmøte. Styret i Funkis kan invitere
representanter fra fylkes-/regionleddene i Funkis med observatørstatus.
Årsmøtet holdes hvert år innen 1. mai og det innkalles med 3 måneders varsel.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være innsendt av medlemsorganisasjonene senest seks uker før
årsmøtet.
Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling sendes medlemsorganisasjonene og Funkis sitt fylkes-/regionledd
senest en måned før årsmøtet.
Fylkes-/regionårsmøtene avholdes hvert år innen utgangen av juni, og det innkalles med 6 ukers varsel. Saker
som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt av medlemsorganisasjonene senest 4 uker før årsmøtet.
Saksdokumenter og valgkomiteens innstilling sendes medlemsorganisasjonene senest 2 uker før årsmøtet.
Hver medlemsorganisasjon har minst en stemme på årsmøtet. Organisasjoner som representerer mellom 10 %
og 25 % av aktiviteten forrige år får en ekstra stemme. De som representerer mellom 25 % og 40 % får tre
stemmer og de som har rapportert og fått godkjent over 40 % av studietimetallet foregående år i gjeldende
fylke/region har 4 stemmer.
Funkis utarbeider fordelingsnøkkel på bakgrunn av studiestatistikk.

Ordinært årsmøte skal behandle:
1. KONSTITUERING
1.1 Navneopprop
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Godkjenning av dagsorden
1.4 Godkjenning av forretningsorden
1.5 Valg av dirigenter
1.6 Valg av sekretær
1.7 Valg av protokollkomité på to medlemmer som ikke er
medlemmer av styret
2. ÅRSBERETNING
3. REVIDERT REGNSKAP PR. 31. DESEMBER
4. INNKOMNE FORSLAG
5. ÅRS- OG LANGTIDSPLANER
6. BUDSJETT OG KONTINGENT
7. VALG
7.1 Leder - 2 år
7.2 Nestleder – 2 år
7.3 3 styremedlemmer – 2 år
7.4 3 varamedlemmer – 1 år
7.5 Revisor
7.6 Leder og 2 medlemmer til valgkomiteen – 1 år
7.7 1 varamedlem til valgkomiteen – 1 år
7.8 Andre valg
Vedtak krever over halvparten av stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer jfr. §8.

Revisor i Funkis sentralt skal være statsautorisert. Som Revisor i fylke/region velges to personer på årsmøtet.
Disse skal ikke inneha verv i besluttende organer i organisasjonsleddet, eller ha nære relasjoner til noen som har
det.
Årsmøtet i fylkes-/regionledd kan fravike styresammensetningen, punkt 7.3 på dagsorden, fra 3 til 1 person.
Det er bare personer som er medlem eller ansatt i en av Funkis’ medlemsorganisasjoner som er valgbare til
styreverv i Funkis og Funkis’ organisasjonsledd. Personer som er valgt i henhold til vedtektene for Funkis, fratrer
vervet dersom de ikke lenger ville vært valgbare. Valgkomiteens oppgaver er gjennom sin innstilling til årsmøtet å
foreslå styresammensetning for neste valgperiode. Valgkomiteen skal sikre at kandidater til styret fyller kravet om
at de er skriftlig foreslått av sine organisasjoner til dette vervet, samt krav om habilitet. Valgkomiteen foreslår
medlemmer til valgkomite for neste periode.
Valg skal være skriftlig når det foreligger flere forslag til et tillitsverv, eller når en
organisasjon ber om det.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret, hvis 1/3 av organisasjonene krever det.
Ekstraordinært årsmøte i Funkis sitt fylkes-/regionledd kan også innkalles av Funkis’ styre.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker
som er nevnt i innkallingen.
§7 Styre
Styret er Funkis’ høyeste organ mellom årsmøtene og har ansvar for den løpende driften av studieforbundet,
herunder ansettelser i alle ledd.
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og et styremedlem.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer, heriblant
leder eller nestleder, er tilstede. Alle vedtak krever over halvparten av stemmene i møtet. Ved stemmelikhet er
leders stemme utslagsgivende.
Styret i Funkis kan overprøve vedtak fattet i underliggende organer i Funkis, oppløse fylkes-/regionsstyre samt
nedlegge fylkes-/regionledd dersom disse ikke drives i henhold til Funkis’ vedtekter og retningslinjer.
Ved oppløsning skal eiendeler forvaltes av Funkis inntil 4 år eller til nytt organisasjonsledd er opprettet og
godkjent av Funkis. Dersom dette ikke skjer tilfaller midlene studieaktivitet i fylket-/regionen.
Funkis’ styre består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. 1.
varamedlem innkalles til alle styremøter.
Styreleder, nestleder og styremedlemmene velges for 2 år, slik at 2 eller 3 er på valg hvert år. Varamedlemmene
velges for 1 år
Styrets og årsmøtets protokoller skal sendes Funkis’ medlemsorganisasjoner, Funkis’
fylkesregionledd og FFO. Fylkes-/regionledd sender alle protokoller til Funkis og medlemsorganisasjonene på
fylkes-/regionsnivå.
Studieforbundets daglige virksomhet ledes av generalsekretæren som står ansvarlig
overfor styret. Generalsekretæren forbereder saker for styret og arbeidsutvalget og har
møteplikt med tale- og forslagsrett.

§8 Vedtektsendring
Vedtektsendringer krever 2/3 av de tilstedeværende stemmene i årsmøtet og tilslutning
fra minst halvparten av de tilstedeværende medlemsorganisasjonene.

§9 Utmelding
En medlemsorganisasjon kan melde seg ut av Funkis pr. 31.12. med et forutgående varsel
på minst 6 måneder.

§10 Eksklusjon
En medlemsorganisasjon som opptrer i strid med Lov om voksenopplæring, Funkis’
formålsparagraf og årsmøte- og styrevedtak, kan ekskluderes ved 2/3 flertall i årsmøtet.

§11 Oppløsning
Spørsmål om oppløsning behandles av Funkis’ årsmøte. Vedtak om oppløsning krever
minst 3/4 flertall av de tilstedeværende organisasjonene på to påfølgende årsmøter. Vedtaket må også inneholde
bestemmelser om fordeling av formue og gjeld.
Fylkes-/regionleddet kan legges ned av fylkets-/regionens årsmøte med minst 3/4 av de tilstedeværende
stemmene, om samtykke er gitt fra Funkis’ styre sentralt. Eventuelle midler forvaltes videre av Funkis sentralt –
jfr. § 7 pkt. 6.

