
Forslag til vedtektsendringer landsmøtet 2017 
 
1. 
Endre navn fra «Landsforeningen We Shall Overcome» til «Landsforeningen We Shall 
Overcome, WSO» eller «We Shall Overcome, WSO». 
 
Begrunnelse: 
 
Det vi har opplevd flere ganger er at når samarbeidspartnere eller firmaer vi bruker skal 
søke oss opp i Brønnøysund-registeret for å finne riktig organisasjonsnummer og adresse, 
så finner de WSO Oslo Akershus når de søker på WSO. De søker på WSO, som vi ofte 
bruker og som står i logoen, og da kommer det bare opp tre lokallag. Da går de ut fra at 
det er WSO Oslo Akershus som er sentralleddet. Man må søke på «We Shall Overcome» 
for å finne oss, og det er det ikke mange som gjør. Vi trenger altså ha et navn som 
inneholder WSO.  
 
2. 
Forslag om vedtektsendring i §6 om familiemedlemsskap 
 
Begrunnelse i brev fra BufDir: 
Sitat fra tilskuddsbrev 26.02.2016:  
Dere har ikke meldt inn vedtektsendringer siden forrige søknad. Vi må derfor minne dere 
om vår merknad til vedtektene deres som vi tidligere har gitt i tilskuddsbrev datert 
27.02.2015 
"BufDir vil påpeke at selv om det nye tilskuddsregelverket gir anledning til å ha 
ordninger med familiemedlemsskap, er det likevel slik at kontingent må tilsvare minst 50 
kr og hver enkeltperson i et familiemedlemsskap skal regnes som individuelt medlem 
som må gis demokratiske rettigheter i organisasjonen. Slik organisasjonens vedtekter er 
formulert i § 6 er det uklart om familiemedlemsskap er en kollektiv innmelding med 
felles kontingent, fremfor at alle medlemmer i en familie/ husstand regnes som 
individuelle medlemmer. Det er dermed slik at deres vedtekter ikke tilfredsstiller kravene 
i regelverkets bestemmelser. Dere får en frist fram til deres første ordinære landsmøte 
eller årsmøte etter mottak av dette vedtaket, men uansett ikke senere enn søknadsfristen 
for tilskuddsåret 2018 (15. september 2017) for å endre deres vedtekter slik at de er i tråd 
med nevnte krav." 
 
Forslag til ny formulering (endringer med rødt): 
§ 6. Kontingenten fastsettes på landsmøtet for ett år av gangen etter forslag fra 
sentralstyret. 
WSO har tre kontingenttyper: 
    Ordinært medlemskap 
    Familie/husstandsmedlemskap 
    Støttemedlemskap uten stemmerett for stiftelser og organisasjoner 
    Hvert familiemedlem regnes som individuelt medlem med stemmerett.  
De som har tegnet livstidsmedlemskap før 2014 beholder dette, men oppfordres til å 
betale en årlig kontingent på kr. 50,-. 


