
Organ for Landsforeningen We Shall Overcome  Nr. 2 - April 2018

POSTEN

Våren 2018
  Temamøtene 4. april og 2. mai er avlyst

 7. april Årsmøte i WSO Oslo og Akershus kl. 13.00 (egen innkalling)

 21. april Landsmøte på Batteriet kl. 12.00

 2., 3. og 9. mai Kurs i sjiraffspråk kl. 17-20

 6. juni Temamøte med Mette Ellingsdalen kl. 17-19

 19. til 22. august Amaliedagene 2018

Leder

Kjære medlem!
Dagene blir lysere og lengre.

Selv om det snødde for få dager siden, er snøen i 
ferd med å smelte. Det gyldne lyset dukker frem på 
himmelen, og gir gjenskinn i menneskene.

Ettersom dette er siste WSO-posten før landsmøtet, 
vil jeg benytte anledningen til å si takk for meg. Jeg 
stiller til nyvalg som leder, men det er landsmøtet som 
bestemmer.

Om jeg ikke blir valgt, vil jeg bare si at jeg er takknemlig 
for at jeg har fått være styreleder for WSO. Det er et 
verv jeg er stolt over å ha på CV-en min.

Vi skal stemme over nye vedtekter. Det er noen 
presiseringer og mindre forandringer, men aller viktigst: 
vi har forslag til en ny formålsparagraf. Dette er et 
arbeid som har vært påtenkt i nærmere åtte år, og som 
endelig har fått konkrete resultater takket være arbeidet 
til mange.

Styret vet at vi har et stort ansvar. WSO er en 
forening med en stolt historie. Den har bidratt til å 

endre hverdagen for mennesker. Så det å endre på 
formålsparagrafen er ikke noe vi tar lett på.

Vi har laget to forslag. Et med ny formålsparagraf 
og et hvor vi har integrert den gamle og den nye 
formålsparagrafen. Det betyr at formålsparagrafen blir 
lang, men vi ivaretar både det konkrete i den gamle og 
visjonene i den nye. Hvis begge forslagene faller, så 
beholder vi den gamle.

Som dere ser, står det at «Foreningens hovedmål er 
at det skal bli et opphør av tvang ...». Noen mener 
at dette er urealistisk, ettersom det i noen tilfeller er 
nødvendig med tvang. Men – for å ta et eksempel – 
hvis du har skrevet en forhåndserklæring om at du 
ønsker tvangsinnleggelse når visse forhold oppstår 
– er det da tvang? Dette er interessante og viktige 
diskusjoner, som en slik formålsparagraf kan bidra til en 
diskusjon rundt.

Jeg gleder meg til å se mange av dere på landsmøtet.

Hilsen Håkon
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Innkalling til landsmøte 2018

på Batteriet, Fredensborgveien 24 A, Oslo. 
Lørdag 21.04 2018 kl. 12-15

 1. Konstituering

 2. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokollen

 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 4. Tale til landsmøtet

 5. Årsmelding 2017

 6. Årsregnskap 2017

 7. Budsjett for 2018

 8. Fastsettelse av styrehonorarer

 9. Kontingentsatser for 2019

10. Vedtektsendringer - se sakspapirer

11. Valg

 a. Leder

 b. Nestleder

 c. Kasserer

 d. Styremedlemmer og vara

 e. Valgkomite 

Innkalling er sendt alle som har betalt for 2017 og 2018 og livstidsmedlemmer. 
Stemmerett har de som betalte kontingent i 2017 og livstidsmedlemmer. Nye medlemmer har møte- og talerett.  
Om noen har spørsmål til årsregnskapet kan disse også stilles kasserer i forkant av landsmøtet på post@wso.no. 

Tilreisende medlemmer kan søke om reisestøtte. WSO dekker rimeligste reisevei mot kvittering. I tillegg dekker vi 
overnatting mot kvittering for de som trenger det, med inntil kr 700,- pr. natt. 

Det blir servert kaffe/te/mineralvann. Pizza etter møtet.  

Påmelding senest 10. april, på tlf. 22 41 35 90 eller post@wso.no. 

Møtet starter presis og dørene stenger kl. 12.  
Vi ber de som kommer om å ta med egne sakspapirer så slipper vi å skrive ut unødvendig mye papir. 

Velkommen!

Hilsen sentralstyret v/leder Håkon Rian Ueland

Vedlegg
Årsregnskap 2017  
Årsmelding 2017 
Styrets forslag til vedtektsendringer  
Valgkomiteens innstilling 
Resten av sakspapirene utdeles på landsmøtet. 
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Årsmelding 2017
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome er en landsdekkende bruker- og interesseorganisasjon som jobber for 
menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. WSO ble stiftet i 1968 og er landets eldste 
brukerorganisasjon innen vårt felt. Organisasjonens hovedkontor ligger i Oslo. 

Styret vil rette en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet. I 2017 har vi hatt fokus på å legge grunnlaget for god 
økonomistyring, medbestemmelse og trygghet. To eksempler på det siste har vært at vi nå har en HMS-plan 
(Helse, miljø og sikkerhet) og at en representant for de ansatte og frivillige har fått fast taletid på styrets møter. 

Styrets arbeid

Styremøter: 10. januar, 7. mars, 28.mars, 10. mai, 30. mai, 15. august, 15. og 16. september, 17. oktober og 14. 
november

Landskonferanse 29. april: Medlemmer fra hele landet fikk komme med innspill til styret om hva de synes WSO 
skal jobbe med. 

Landsmøte 30. april. Tilstede 36 medlemmer. 

Følgende personer ble valgt til sentralstyret:  

Håkon Rian Ueland ble gjenvalgt som leder. 
Kristin Sommerseth ble sekretær, Grete Johnsen kasserer, Liv Skree, Espen Pedersen, Dag Erik Tinghaug og 
Bjørn Ingar Pedersen ble styremedlemmer. 
Hege Westbø og Monica Løschbrandt ble varamedlemmer. 
Bjørn Ingar Pedersen trakk seg fra styret i desember 2017. 
Begge varamedlemmer trakk seg før nyttår 2017. 

Ekstraordinært landsmøte 7. oktober. Tilstede 12 medlemmer.  

Medlemstall: Pr. 31.12.2017 hadde WSO 501 medlemmer, disse består av 433 som betalte i 2017 og 68 
livstidsmedlemmer som ikke betalte. WSO får som kjent kun tilskudd for de som betaler minimum 50,- i året, 
men alle 501 er fullverdige medlemmer i foreningen. 

Organisering og daglig drift: 

Bemanning: 

Mashfique Islam arbeider i 50 % fast stilling på kontoret. 
Maria Totlandsdal/Madelene Gulbrandsen har vært ansatt i 10 % stilling som renholder. 
Selin Kibar og Finn Halvorsen har arbeidet på timebasis som kontorvakter/telefonvakter i kontorets åpningstider 
mandag, onsdag og fredag kl.12-15. 

Brukermedvirkning, likemannsarbeid og selvhjelp. 

Bjørn Ingar Pedersen er WSO-s representant i Brukerrådet ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål Sykehus.  
Det blir utført mye likemannsarbeid i WSO, men det er lite av det som foreløpig er blitt registrert, bortsett fra 
Prosjekt Besøksvenn.  

Lokalt arbeid:

WSO har nå fylkeslag /lokallag bare i Oslo/Akershus. 

Fylkeslaget Oslo/Akershus i samarbeid med Aurora og landsforeningen arrangerte Amaliedagene i august 2017. 
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Det har vært åpent hus i samarbeid med WSO Oslo og Akershus den tredje onsdagen hver måned. 

«Kreativt gla´kurs» har vært arrangert av WSO Oslo og Akershus hver tirsdag kl. 13-17.

Fylkeslaget i Rogaland er ikke offisielt fungerende fordi det ikke har vært avholdt årsmøte de siste to år. En gruppe 
medlemmer i Rogaland er svært aktive i det lokale arbeidet, spesielt har Morten Taranger vært aktiv i Recovery-
arbeidet. 

Arrangementer

Temamøter onsdager kl. 17-19 

 1. februar: medlemsmøte hvor medlemmer kunne hilse på noen av de nye styremedlemmene
 15. mars:  Medlemsmøte. Tema for møtet var «Hva er bra for min psykiske helse, hva har hjulpet meg, og 

hvordan kan jeg få det bedre?» og visning av filmen «Open Dialogue» av Daniel Mackler
 5. april: Kurs i puste- og avspenningsteknikker ved Kari Sparhell
 3. mai: Dans med vår kontormedarbeider Mashfiqul Islam som er utdannet i bengalsk dans
 24. mai:  avlyst pga sykdom
 14. juni:  Tema likemannsarbeid - Hva er en likemann/likeperson? Hvilke egenskaper bør en likeperson ha? 

Hva er utfordringene?
 6. september: Visning av filmen «Take These Broken Wings»
 4. oktober: Visning av filmen «Lykkepillen»
 1. november: Visning av filmen «Crazywise»

Sommertur for medlemmene til Hurdalssjøen Recoverysenter, hvor vi spiste lunsj med Helseminister Bent Høie ved 
bredden av Hurdaldssjøen, og Eidsvollsbygningen 10. august

Amaliedagene 20. til 23. august 

Arrangering av Amaliedagene 2017 i samarbeid med WSO Oslo Akershus og Aurora

Julebord i samarbeid med WSO Oslo og Akershus 10. desember på Asylet. 60 deltagere.

Kurs

Førstehjelpskurs for ansatte og tillitsvalgte 17. august.

Rettighetskurs: 23. og 24. september og 10. desember.

Konflikthåndteringskurs i samarbeid med Mental Helse Oslo og Sagatun brukerstyrt senter 5. og 6. desember.

Stemmehørergruppe ca. hver 3. mandag: 16. januar, 6. februar, 27. februar – avlyst, 20. mars, 24.april, 22.mai, 
12. juni, 28.august,18.september, 9.oktober, 30.oktober, 20.november, 11.desember.

Informasjonsarbeid

Søkelyset kom ut med ett nummer i april. 

Sosiale nettverk: WSO har Facebook-side i tillegg til egne nettsider. Styret har også en Facebook-gruppe for 
alle betalende WSO-medlemmer. Både Landsstyret, Søkelysets redaksjon og Amaliedags-komiteen har egne 
Facebook-grupper. 

WSO-posten kom fire ganger, i januar, juni, september og november.

Bidrag: Vi har bidratt økonomisk til «Sommerfugleffekten» og filmen «Lykkepillen» som er selvstendige prosjekter 
drevet av to WSO-medlemmer med støtte fra WSO. 
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Fagpolitisk arbeid

Referansegrupper 
WSO er representert i BrukerROP i Helsedirektoratet. Håkon Rian Ueland er WSO-s representant der, og Liv Skree 
og Grete Johnsen har fungert som vara. Ueland er også med i arbeidsgruppa som jobber med pakkeforløp for 
utredning og behandling av psykoselidelser. 

WSO er med i rådgivende utvalg i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.  Liv Skree er WSO-s sin representant, 
med Hege Orefellen som vara. 

11. og 12. januar var det Rådslag i Helsedirektoratet om pakkeforløp. Håkon Rian Ueland, Grete Johnsen og Selin 
Kibar deltok fra WSO.

Tormod Hvidsten Gjedrem deltok på Ekspertrådet for rus og psykiatri 7. juni og 5. desember.

Høringer/Innspill
Innspill til pakkeforløp for psykoselidelser 05. mai 2017.

Siv Helen Rydheim - Pakkeforløp psykisk helse og rus - innspill angående vold og overgrep og traumer 18. 
september 2017.

WSO-s innspill til Tvangslovsutvalget 30. september 2017.

Behandling og Medisinfrie behandlingstilbud
WSO har i 2017 fulgt opp arbeidet i Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud. Håkon Rian Ueland er 
fremdeles WSO-s representant i Fellesaksjonen.

Møter i Fellesaksjonen 2017: 30. januar, 7. mars, 30. mars, 3. mai, 16. juni, 14. august, 12. september, 6. oktober 
og 7. november

Planlegging av Dialogkonferanse: 15. juni (med Anne Aasen Helse Sør-Øst), 17. august, 5. september, 26. 
september, 25. oktober

Paneldebatten på Litteraturhuset med Robert Whitaker og Jakko Seikkula m.fl. 8. februar i samarbeid med 
Stiftelsen Humania fylte to saler med interesserte. Opptak av debatten finnes på http://www.stiftelsenhumania.no/. 

Arrangering av Dialogkonferanse på Hamar 13. november i samarbeid med Helse Sør-Øst og Norsk 
Sykepleierforbund.

Arbeidet med årsregnskapet

Vi har fokusert på å gjøre et grundig og nøyaktig arbeid. Regnskapet til foreningen er nå forskriftsmessige. Utgiftene 
til regnskapsfører er redusert med 50.000,- i forhold til i fjor og året før det.

Internasjonalt
Støtte til ENUSP (European Network of Users and Survivors of Psychiatry) og WNUSP (World Network of  Users 
and Survivors of Psychiatry): kr. 10.000,- i medlemskontingent til hver. Det ble også gitt en donasjon på kr. 5.000,- 
til Mad in America. Besøk hos LAP i København den 16. september i forbindelse med styreseminar.

Arbeidsmiljø: 
WSO har en person ansatt i halv stilling, en i 10 % stilling og mange som bidrar frivillig. Det har ikke vært skader 
eller ulykker i 2017. Foreningen forurenser ikke det ytre miljøet nevneverdig  
Likestilling: WSO er en organisasjon som er åpen for menn og kvinner. WSO har ikke kjente utfordringer i forhold til 
likestilling. 
Denne årsmeldingen gir et oversiktsbilde over WSO-s aktivitet og drift i 2017, men er ikke en fullstendig oversikt 
over alle aktiviteter.

Oslo, 20.03.2018
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Styrets forslag til vedtektsendringer 
Vi ser for oss prosessen på landsmøtet som følger: Vi stemmer over enkeltparagrafene først, dvs.  

§2 - 16. Hvis du ser på teksten, er det som er strøket over foreslått slettet, og det som er understreket 

foreslått tilføyd. Hver paragraf må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt. Hvis dette ikke oppnås, er det den gamle 

paragrafen som blir stående. 

Så går vi over til formålsparagrafen. Forslag 1 og styrets innstilling: Den nye formålsparagrafen, hvor 

de gamle punktene 1-13 er fjernet. Hvis det ikke oppnås 2/3 flertall for dette forslaget, stemmer vi over 

forslag 2: En kombinasjon av den nye og den gamle formålsparagrafen, hvor første del er den nye teksten, 

andre del er punktene 1-13. Hvis det heller ikke oppnås 2/3 flertall for dette, er det fremdeles den gamle 

formålsparagrafen som gjelder. 

§ 1. Formålsparagraf

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome er en støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner en 
bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

Foreningens hovedmål er at det skal bli et opphør av tvang og overgrep i psykiatrien sånn at alle mennesker med 
psykososiale funksjonshindringer skal få sine menneskerettigheter respektert på lik linje med andre borgere i 
samfunnet. 

Dette forsøkes oppnådd ved blant annet å: 

–  legge til rette for nettverk og møteplasser der medlemmer kan utveksle kunnskap og erfaringer. 

–  fremme FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), og det 
paradigmeskiftet konvensjonen representerer.

–  fjerne barrierer som diskriminerende lovverk.

–  legge til rette for at det utvikles tjenestetilbud basert på menneskerettigheter som inkluderer mennesket i 
samfunnet og respekterer retten til selvbestemmelse i alle saker som angår den enkelte, slik at en kan få hjelp en 
har tro på selv.

–  gi støtte til mennesker som blir, har blitt eller er redd for å bli utsatt for tvang innenfor det psykiske helsevesenet, 
ved å informere om bl.a. rettigheter, klagemuligheter og andre støtteordninger som kan være til nytte eller 
beskyttelse mot systemiske overgrep.

–  jobbe for at vår stemme og våre erfaringer får avgjørende betydning ved utforming av lovverk og tjenestetilbud. 
Ingenting om oss uten oss!

Foreningens målsetning er:

1.  Å hindre uberettiget frihetsberøvelse. Er frihetsberøvelse et faktum, skal den berørte få kjennskap til alle 
sine juridiske rettigheter innen et døgn etter innleggelsen. Disse skal gis skriftlig og i en form som ikke kan 
misforstås. Klienten selv eller dennes medhjelper har rett til å se dokumentene.

2.  Hindre overgrep og mishandling av psykiatriske klienter både i og utenfor institusjonene.

3.  Hindre at mennesker blir frihetsberøvet på grunn av avvikende holdning og atferd.

4.  Krav om at klientenes mening om deres eget tilfelle blir hørt og respektert, og at deres kritikk av mangler ved 
sykehuset blir tatt til følge.
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5.  Kontinuerlig revurdering av behandlingsmetoder og behandlingstilbud innen det psykiske helsevern. Utvidet 
ansvarsbevissthet ved benyttelse av medikamenter og annen behandling.

6.  Rett til at et utvalg av foreningen får besøke institusjonene og samtale med klienter uten kontroll av sykehuset.

7.  Oppmuntre og støtte klienter som får prøvet sin sak for domstolene: Klientens motpart i rettssaker skal være 
den eller de som har forlangt tvangsinnleggelsen, ikke offentlig myndighet.

8.  Klienter og pårørende kan komme med sine klager til foreningen.

9.  Sørge for arbeid og bopel til utskrevne klienter. Strengere kontroll med privatpleien. Oppmuntre til nye former 
for for- og ettervern.

10.  Bidra til å utvide toleransegrenser for enkeltindivider og avviksgrupper i samfunnet. Foreningen støtter alle 
minoritetsgrupper i deres kamp for menneskerettigheter.

11.  Krav om at foreningen blir tatt med ved utarbeidelse av ny Lov om psykisk helsevern.

12.  Foreningen skal oppmuntre til dannelse av aktivitetsgrupper og lokallag over hele landet.

13.  Foreningen skal, så langt som den finner det formålstjenlig, gjennom pressen og andre skrifter, og ved foredrag 
og diskusjonsmøter, arbeide for å gi informasjon og skape en opinion som støtter foreningens synsmåter og 
virksomhet.

§ 2. 
Medlemmer av foreningen kan enhver bli, som er enig i foreningens formål og betaler medlemskontingenten.

Alle som støtter foreningens formål kan bli medlem forutsatt at medlemskontingenten betales.

Imidlertid kan ikke r Regnskapsfører og revisor kan ikke være medlem.

§ 3. 
Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes en gang i året innen 1. mai. Dato for landsmøtet 
kunngjøres senest 1. februar. Landsmøtet innkalles med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal vedlegges 
årsmelding, regnskap og budsjett samt andre saksdokumenter, eventuelt ettersendes. 

§ 4. 
Medlemmene har rett til å sende inn forslag til landsmøtet. Forslag skal være sentralstyret i hende innen 15. 
mars. De skal vedlegges innkallingen med innstilling for eller mot fra sentralstyret. På årsmøtet kan det fremsettes 
benkeforslag i saker på sakslisten. Vedtektsendringer kan kun vedtas dersom forslag er sendt medlemmene fra 
sentralstyret minst 14 dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall. for å bli vedtatt.

§ 5. 
Landsmøtet behandler følgende saker:

Årsmelding. 
Regnskap. 
Budsjett, inkludert fastsettelse av styrehonorarer. 
Vedtektsendringer.  
Innsendte saker.  
Valg av sentralstyre og andre valg. 
Ved valg av sentralstyret velges leder, nestleder, kasserer samt andre faste styremedlemmer og varamedlemmer.
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§ 6. 

Kontingenten fastsettes på landsmøtet for ett år av gangen etter forslag fra sentralstyret.

WSO har tre kontingenttyper:

Individuelt 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.

§ 7. 

Adgang til sStemmerett på landsmøtet har de medlemmer som har betalt medlemskontingenten for det foregående 
år. Det stemmes skriftlig, hvis noen krever det. Ved stemmelikhet er sentralstyrelederens stemme avgørende. 
Ved stemmelikhet tas det tid til diskusjon før ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet er det innstillingen fra det 
eksisterende sentralstyret som gjelder. 

§ 8. 

Ekstraordinært landsmøte innkalles når minimum tre sentralstyremedlemmer finner det nødvendig eller når én 
fjerdedel av medlemmene krever det. Et slikt møte innkalles av flertallet i sentralstyret med minst 14 dagers varsel.

§ 9. 

Sentralstyret inviterer aktive medlemmer fra hele landet til landskonferanse minst én gang i året. Landskonferansen 
er ikke beslutningsdyktig. 

§ 10. 

Foreningen har et sentralstyre på 5 eller 7 faste medlemmer, samt varamedlemmer. Alle sentralstyremedlemmer 
står på valg hvert år. Det er viktig med utskiftninger i sentralstyret hvert år, og de medlemmer som har anledning, 
bes stille seg til disposisjon. Sentralstyret kan utnevne arbeidsutvalg. Ethvert arbeidsutvalg står ansvarlig overfor 
sentralstyret.  

Sentralstyret innkalles skriftlig med beskjed om hva som skal behandles. Varamedlemmer skal få innkalling 
til hvert møte. Møtet er beslutningsdyktig når 4 er til stede. Sentralstyremøte avholdes jevnlig og når minst to 
sentralstyremedlemmer ber om det. Et vedtak i sentralstyret er ikke gyldig dersom mindre enn 3 personer stemmer 
for det. Ved stemmelikhet er sentralstyrelederens stemme avgjørende. Ved styremøter kan deltakelse per telefon 
godtas og skal legges til rette for når det er nødvendig.

Oppdragstakere står ansvarlige overfor sentralstyret. 

Ektefeller og samboere kan ikke være faste sentralstyremedlemmer samtidig.

Styret kan ikke supplere seg selv. Ved så stort frafall at styret ikke er vedtaksdyktig må det avholdes ekstraordinært 
årsmøte. Dette gjelder både sentralledd og lokallag. 
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§ 11. 

WSO kan ha to typer lokale organisasjonsledd: fylkeslag og lokallag. Lokale organisasjonsledd skal avholde 
årsmøte før landsmøte og skal levere årsmelding, regnskap, årsmøtereferat samt andre saksdokumenter til 
sentralstyret. 

Ved manglende innsending av årsmelding, årsregnskap og årsmøteprotokoll to år på rad blir lokallaget automatisk 
oppløst. 

Fylkeslag kan slå seg sammen til et større fylkeslag dersom det er enighet om det.

Lokallag er underordnet fylkeslag og fylkeslag er underordnet sentralstyret. 

Vedtektene gjelder også for lokale organisasjonsledd. 

§ 12. 

Sentralstyret og fylkes/ lokale styrer skal ha et flertall med bruker- og/ eller overlevendeerfaring. Valgkomitéen og 
ethvert arbeidsutvalg bør ha flertall med bruker- og/ eller overlevendeerfaring.

§ 13. 

WSO er utgiver av tidsskriftet Søkelyset – kritisk blikk på psykiatrien. Som utgiver plikter WSO å følge avtalen 
mellom WSO og Søkelyset og vedtektene for Søkelyset.

Sosiale medier i WSO´s navn skal være forankret i lokalt eller sentralt styre. Dette innebærer at det gjeldende styret 
står ansvarlig for at etiske prinsipper blir fulgt i det aktuelle mediet, og at bare tillitsvalgte kan være administrator/
moderator. Hvis et lokallag ikke er i drift, skal nettsiden/media-kanalen enten nedlegges eller administreres fra 
sentralstyret inntil det igjen blir valgt et lokalt styre som ønsker å opprettholde ansvaret.

§ 14 

Fullmakt gir ikke stemmerett i noe organ i WSO.

Ved inhabilitet kan man ikke velges til verv og må fratre verv man på forhånd er valgt til. Ved inhabilitet i enkeltsaker 
kan har man ikke ha stemmerett.

§ 15.

 Et medlem som aktivt motarbeider foreningens formål i alvorlig grad eller begår alvorlige vedtektsbrudd eller bryter 
med landsmøtevedtak kan suspenderes av sentralstyret. Et suspendert medlem kan ekskluderes av landsmøtet 
med minst to tredjetalls flertall etter at forslag om det er blitt bekjentgjort i landsmøteinnkallingen. 

§ 16. 

Ved oppløsning av foreningen utdeles foreningens eventuelle eiendom i form av litteratur og arkivalia til dertil egnet 
arkiv- eller bibliotekinstitusjon eller dernest aktive medlemmer som kan ventes å ta spesielt godt vare på dem. 
Foreningens eventuelle eiendom i form av bankinnskudd og kontantkasse og verdigjenstander utdeles til dertil 
egnet godt formål som fremmer foreningens interesser i vid forstand. Foreningen kan ikke oppløses så lenge minst 
10 medlemmer vil ta ansvaret ved å holde den i gang.
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Valg

Innstilling fra valgkomiteen: 

De styrerepresentanter som har meldt at de ikke ønsker gjenvalg:

Liv Skree – Styremedlem/nestleder 
Bjørn Ingar Pedersen – Styremedlem

Monica Løschbrandt – Varamedlem 
Hege Westbø – Varamedlem

Forslag til nye kandidater som har bekreftet sitt kandidatur: 

Connie Straume, Stord – Styremedlem 
Gøran Berg, Rogaland – Styremedlem

Elin Halvorsen-Weare, Asker – Varamedlem 
Inger-Mari Eidsvik, Ålesund – Varamedlem 
Hanne Moss, Holmestrand – Varamedlem

Valgkomiteens innstilling: 

Håkon Rian Ueland – leder 
Kristin Sommerseth – sekretær 
Grete Johnsen – kasserer

Espen Pedersen – Styremedlem 
Dag Erik Tinghaug – Styremedlem 
Connie Straume – Styremedlem 
Gøran Berg – Styremedlem

Varamedlemmer: 
Elin Halvorsen-Weare (1) 
Inger-Mari Eidsvik (2) 
Hanne Moss (3)

Finn Halvorsen og Rannveig Aunan, Valgkomiteen
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WSO Oslo og Akershus inviterer til

Kurs i sjiraffspråk 
Onsdag 2. mai, torsdag 3. mai og onsdag 9. mai kl. 17-20 

Sted: WSO kontoret, Møllergata 12, 5. etasje

 

Kursholdere: 

Sandra Schmid, som sitter i styret i IVK-Norge 
(ikkevoldskommunikasjon Norge) og jobber som 
renholdsleder i kommunen. Hun har jobbet med 
sjiraffspråket siden 2012. 

Jan Sjøberg, som har jobbet med sjiraffspråket 
siden 1997 og er psykolog.

Sjiraffspråk: 

Sjiraffspråk innebærer først og fremst en 
personlig utviklingsprosess, der ivaretakelsen av 
relasjoner og god kommunikasjon er sentralt. 
Det egner seg spesielt godt til konflikthåndtering. 
Det å kommunisere med sjiraffspråk, også kalt 
ikkevoldskommunikasjon, kan være nyttig i de 
fleste mellommenneskelige forhold. 

Det vil bli gitt en innføring i sjiraffspråket, 
med undervisning som i tillegg til informasjon 
innebærer praktiske og erfaringsbaserte øvelser. 

Målet er at deltakerne får en forståelse av hva 
sjiraffspråket er og at de kan anvende det i 
mellommenneskelige settinger. 

Tema som vil bli berørt i tillegg til innføring i 
grunnmodellen i sjiraffspråket: Hvordan uttrykke 
seg ærlig ut fra kontakt med egne følelser 
og behov, med tanke på å skape gode og 
trygge relasjoner? Hvordan møte andre som 
kommuniserer på en måte jeg oppfatter som 
vanskelig, negativ eller der det brukes maktspråk? 

I den grad det blir tid til det vil også temaene konflikthåndtering, indre dialoger  

(hvordan kommuniserer jeg med meg selv) og empati/selvempati, bli berørt.

Påmelding: 

Påmelding til kontoret senest 25. april.  
Tlf. 22 41 35 90 man-ons-fre kl. 12-15 eller til post@wso.no
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Bruker- og interesseorganisasjon for  
menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse

Stiftelsesår: 1968

Org.nr.: 980 334 597 

Post– og besøksadresse: Møllergata 12, 0179 Oslo (5. etasje) 
Tlf. 22 41 35 90  (man-ons-fredag 12-15) 

E-post og web: post@wso.no – www.wso.no

Leder: Håkon Rian Ueland,  e-post: leder@wso.no
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Temamøte

Tortur og mishandling  
i psykisk helsevern 

med Mette Ellingsdalen  
på WSO-kontoret onsdag 6. juni kl. 17-19

 Med denne lystige tittelen inviterer vi til tema-møte om WSOs menneskerettighetsarbeid  
i forhold til overgrep som skjer i psykiatrien. Mette Ellingsdalen vil holde en innledning om temaet og 

en presentasjon av hvordan vi jobber med dette blant annet opp mot FNs Torturkomite. 

Påmelding ikke nødvendig.


