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Organ for Landsforeningen We Shall Overcome

Nr. 1 - Februar 2019

Vinter/vår 2019
18. februar: Stemmehørergruppe fortsetter
19. februar: Oppstart kreativt gla´kurs
16. mars: Årsmøte i WSO Oslo og Akershus
28. mars: Førstehjelpskurs
27. april:	Landsmøte i WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.
Innkalling kommer i april.

Kjære medlemmer
Vi håper dere har hatt en god start på det nye året!
Vi synes det var veldig fint å begynne året med WSO’s
50-årsjubileum, med jubileumsseminar og festmiddag
lørdag 26. januar. Tusen takk til alle som kom, og
gjorde dette til en så flott opplevelse av samhold, styrke
og våre verdier. Spesielt takk til Mette Ellingsdalen, som
bidro med så mye av WSO’s historie og kampsaker på
seminaret, og til Haakon Sandøy og Harald Støren for
at de delte fra sine erfaringer og opplevelser. Også takk
til Grete Johnsen, som sørget for at det ble en storslått
feiring på Olympen i Oslo. WSO er Norges eldste
brukerorganisasjon, og det er vi stolte av. Det var veldig
fint at flere av dere delte dikt, tanker og hilsener under
festmiddagen
Også for en 50 år gammel organisasjon er det viktig
å se på strukturer, og hvordan organisasjonen skal
fungere best mulig. Sentralstyret i WSO prøver nå ut en
ny ledermodell, med et lederteam som består av leder,
nestleder og kasserer. Lederteamet har møte en gang
i uka, og jevnlig kontakt. Lederteamet tar avgjørelser
sammen mellom styremøtene. Vi tenker at det er bedre
å fordele ansvar og oppgaver, og ikke samle så mye
på en rolle. Det gjør oss også mindre sårbare. Vi synes
dette er en bærekraftig modell, og vil fremme forslag
om å fortsette med lederteam på landsmøtet 27. april.

Landsmøtet er det neste store som skjer i WSO, hvor
vi håper at mange av dere medlemmer vil delta. På
forhånd har en gruppe i sentralstyret gjort en stor
og viktig jobb med å utarbeide forslag til endringer i
vedtektene, og også med å lage etiske retningslinjer
for WSO. Endringene i vedtektene har som mål å
gjøre det klarere hvordan organisasjonen fungerer,
og hva vi jobber for. Etiske retningslinjer er noe vi har
savnet i WSO, som vi håper vil gjøre WSO til en bedre
organisasjon. Det er et samlet sentralstyre som står
bak vedtektsendringene og nye etiske retningslinjer.
Denne WSO-posten handler mest om forslagene til
vedtektsendringer og etiske retningslinjer. Nå vil vi
gjerne høre fra medlemmene om hva dere synes om
forslagene, og vi vil ta med oss innspillene fra dere til
landsmøtet. Det står mer om hvordan dere kan komme
med innspill på neste side.
Ellers ønsker vi dere velkommen til åpent hus på
kontoret med kaffe og vafler hver onsdag fra
kl. 12 – 15.
Takk for at dere er med på å gjøre WSO til en viktig
organisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse
og verdighet!
Gode hilsener fra Kristin Sommerseth
Styreleder i WSO
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Vedtekter og etiske retningslinjer på
høring blant medlemmener
Styret vil legge frem forslag til vedtektsendringer og
forslag til etiske retningslinjer på landsmøtet 27. april.
Forslagene sendes nå ut på høring til alle medlemmer.
Vi ber om innspill innen 15. mars, samme frist som
innsending av saker til landsmøtet.
Vedtektsendringer kan ikke gjøres uten at forslag er
sendt ut med innkallingen. Forslaget som blir lagt
frem på landsmøtet vil ikke være åpent for endringer
på selve landsmøtet. Forslag til endringer må derfor
leveres skriftlig til styret innen 15. mars.
Så vil styret gå gjennom alle innkomne innspill og lage
et endelig forslag til nye vedtekter. Endelig forslag etter
høringsrunden vil bli sendt ut med innkallingen senest
14 dager før landsmøtet.

Det samme gjelder for de etiske retningslinjene.
I forslaget til vedtekter er endringsforslagene
markert med understreking. Det er delvis helt ny
tekst, slik som formålsparagrafen og tilføyelser
i eksklusjonsparagrafen. Ellers er det en del
språkendringer og forslag til overskrifter på hver
paragraf.
De etiske retningslinjene er bygd på FFO
(Funksjonhemmedes Fellesorganisasjon) sine etiske
retningslinjer, tilpasset WSO. Det vi har tilføyd av tekst
er markert med understreking.
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VEDTEKTER
VEDTEKTER for WSO
– Landsforeningen We Shall Overcome
Forslag til landsmøtet 27. april 2019
§1 Navn
Foreningens navn er WSO – Landsforeningen We Shall Overcome. Som forkortelse for foreningens navn
brukes WSO.

§2 Formål
WSO er en pasient-, bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og
verdighet innen psykisk helse.
Foreningens formål er
– å bidra til at det utvikles tjenestetilbud innen psykisk helse basert på menneskerettigheter, som respekterer
retten til å være inkludert i samfunnet, retten til bolig og arbeid og retten til selvbestemmelse i alle saker
som angår oss. Dette inkluderer et opphør av tvang og overgrep i psykiske helsetjenester.
– å jobbe for at dagens diskriminerende lovverk erstattes av lovverk som er i tråd med FN-konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
– å være en støtteorganisasjon for mennesker som blir, har blitt eller er redd for å bli utsatt for tvang og
overgrep innen psykisk helsetjenesten.
Dette forsøkes oppnådd ved blant annet å:
– drive politisk påvirkningsarbeid og formidle pasient- og brukererfaring til myndigheter, politikere og
helsetjenestene.
– informere om rettigheter, klagemuligheter og andre støtteordninger som kan være til nytte eller beskyttelse
mot systemiske overgrep.
– legge til rette for nettverk og møteplasser der medlemmer kan utveksle kunnskap og erfaringer.
– jobbe for at vår stemme og våre erfaringer får avgjørende betydning ved utforming av lovverk og
tjenestetilbud. Ingenting om oss uten oss!

§3 Medlemsskap
Alle som støtter foreningens formål kan være medlem forutsatt at medlemskontingenten betales.
Regnskapsfører og revisor kan ikke være medlem.

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

§5 Landsmøtet
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.
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 landsmøtet kan det
fremsettes benkeforslag i saker på sakslisten.
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. Alternativt kan de valgte styremedlemmene få fullmakt av landsmøtet til å konstituere seg
selv.

§6 Ekstraordinært landsmøte
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.

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

§8 Sentralstyret
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. Alle styremedlemmer, inkludert
vara, skal få innkalling til hvert møte.
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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.

§9 Lokale organisasjonsledd
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.

§10 Styrets og valgkomitéens sammensetning
Sentralstyret og fylkes/ lokale styrer skal ha et flertall av personer med egenerfaring som pasient, bruker- og/
eller overlevende. Valgkomitéen og ethvert arbeidsutvalg bør ha flertall av personer med egenerfaring som
pasient, bruker- og/ eller overlevende..

§11 Stemmerett
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 har man ikke stemmerett.
Stemmerett på landsmøtet har de medlemmer som har betalt medlemskontingenten for det foregående år.
Det stemmes skriftlig, hvis noen krever det. Ved stemmelikhet tas det tid til diskusjon før ny avstemning. Ved
fortsatt stemmelikhet er det innstillingen fra det eksisterende sentralstyret som gjelder.

§12 Medier
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 WSOs 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.
WSO-Posten 1-2019
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§13 Suspensjon og eksklusjon
Et medlem som motarbeider foreningens formål i alvorlig grad, begår alvorlige vedtektsbrudd, bryter
med landsmøtevedtak eller opptrer på en måte som kan skade WSOs virksomhet og omdømme kan
suspenderes av sentralstyret med minst to tredjedels flertall. Medlemmet kan suspenderes inntil neste
landsmøte.
Et medlem kan suspenderes fra tillitverv og/eller represantasjonsoppgaver ved manglende respekt for
styrevedtak eller brudd på WSOs etiske retningslinjer.
Et medlem som bryter WSOs etiske retningslinjer kan utestenges fra interne arrangementer en avgrenset
periode.
En suspendert tillitsvalgt kan kreve ekstraordinært landsmøte innen åtte uker, ikke medregnet ferietid.
Et medlem kan ekskluderes av landsmøtet med minst to tredjedels flertall etter at forslag om det
er blitt bekjentgjort i landsmøteinnkallingen. Medlemmet som foreslås ekskludert har rett til innsyn i
eksklusjonsbegrunnelsen og har rett til å møte og tale sin sak på landsmøtet og/eller levere et skriftlig tilsvar
på landsmøtet. Eksklusjonsbegrunnelsen legges frem på landsmøtet.

§14 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun vedtas dersom forslag er sendt medlemmene fra sentralstyret minst 14 dager før
årsmøtet landsmøtet. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall på landsmøtet.

§15 Oppløsning
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 for å holde den i gang.
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ETISKE RETNINGSLINJER FOR
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome
Forslag til WSOs Landsmøte den 27. april 2019
Omarbeidet versjon av FFOs etiske retningslinjer
vedtatt 2017
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1. Generelt
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome er en pasient-, bruker- og interesseorganisasjon for
menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.
Foreningens formål er
– å bidra til at det utvikles tjenestetilbud innen psykisk helse basert på menneskerettigheter, som respekterer retten
til å være inkludert i samfunnet, retten til bolig og arbeid og retten til selvbestemmelse i alle saker som angår oss.
Dette inkluderer et opphør av tvang og overgrep i psykiske helsetjenester.
– å jobbe for at dagens diskriminerende lovverk erstattes av lovverk som er i tråd med FN-konvensjonen om
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
– å være en støtteorganisasjon for mennesker som blir, har blitt eller er redd for å bli utsatt for tvang og overgrep
innen psykisk helsetjenesten.
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WSO skal utøve sin virksomhet slik at organisasjonens omdømme ivaretas og bygges videre opp. Offentlige
myndigheter og media skal når som helst kunne gis innsyn i våre aktiviteter. WSO arbeider med saker av stor
betydning for samfunnet. For å lykkes må arbeid og opptreden være tuftet på en bevisst holdning til etikk og moral
som gir troverdighet, tillit og respekt.

2. Omfang og ansvar
Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte i WSO inklusive midlertidig ansatte og personer som utfører oppdrag
på WSOs vegne, styremedlemmer og andre tillitsvalgte samt andre som representerer WSO i ulike sammenhenger
(heretter kalt «WSO-representanter»). De etiske retningslinjene gjelder for alle organisasjonsledd i WSO-systemet
som fylkes- og lokallag.
Styreleder er ansvarlig for å gjøre de etiske retningslinjene tilgjengelige i organisasjonen og for veiledning i tolkning.
Det påligger imidlertid alle som er omfattet av retningslinjene å gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir
fulgt. Styremedlemmer og ledere har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal fremstå som gode
rollemodeller.
Retningslinjene er et uttrykk for WSOs grunnleggende syn på ansvarlig og etisk adferd. De er ikke uttømmende, og
dekker ikke alle etiske problemstillinger som kan oppstå. Det kreves god dømmekraft for å avgjøre om en bestemt
handling eller beslutning er etisk forsvarlig. Er det tvil skal overordnet eller styreleder kontaktes for veiledning.
Overtredelse av de etiske retningslinjene vil ikke bli tolerert, og kan – i tråd med relevante vedtekter og
lovbestemmelser – føre til disiplinærtiltak, oppsigelse eller avskjed, alternativt ekskludering fra tillitsverv/
representantskap og/eller medlemsskap, eller til og med strafferettslig forfølging.
Om det skulle oppstå en uheldig praksis eller uregelmessighet innad i WSO, er WSO forpliktet til å foreta
nødvendige korreksjoner og iverksette tiltak for å unngå gjentagelse.

3. Personlig adferd
Alle WSO-representanter har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved å behandle andre med respekt og
kommunisere med raushet og vennlighet.
WSO har nulltoleranse for mobbing og trakassering.
3.1 Likeverdighet og diskriminering
WSO erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine individuelle evner.
WSO aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller
etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller
politisk oppfatning.
WSO erkjenner videre et spesielt ansvar for å ta hensyn til ulike funksjonsnedsettelser og/eller kronisk sykdom.
3.2 Seksuell trakassering
WSO har nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep. Alle WSO-representanter skal behandle andre med
respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som seksuelt
krenkende.
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3.3 Rusmidler
Man skal være forsiktig i sin omgang med og servering av alkohol, og ikke være påvirket av alkohol eller andre
rusmidler i arbeid eller under utøvelse av tillitsverv i WSO. Det skal tas hensyn til kolleger som av ulike grunner ikke
drikker alkohol.
3.4 Konfidensialitet
Taushetsplikt reguleres av lov og skriftlig avtale (eks. ansettelseskontrakt). WSO-representanter skal behandle
sensitiv informasjon med aktsomhet og lojalitet også når man ikke er pålagt taushetsplikt, samt være varsom med å
diskutere indre anliggender i WSO under slike forhold at diskusjonen kan overhøres av uvedkommende.
3.5 Forvaltning av verdier
WSOs økonomiske midler er i hovedsak basert på bevilgninger og støtte fra offentlige myndigheter. Alle WSOrepresentanter har et særlig ansvar for at WSOs midler benyttes på en forsvarlig måte og i tråd med alle lover og
regler. Økonomiske disposisjoner skal være transparente. Enhver begrunnet mistanke om økonomisk utroskap vil
bli politianmeldt.
WSOs eiendom og eiendeler skal forvaltes og sikres på behørig måte. Alle WSO-representanter skal overholde
organisasjonens krav til sikkerhet rundt adgang til og bruk av WSOs fasiliteter, IT-ressurser og tilgang til elektroniske
ressurser og dokumenter. WSOs utstyr og eiendom kan bare brukes til personlige formål hvis dette er avtalt i
tilknytning til ansettelsesforholdet eller det følger av WSOs regler eller retningslinjer (eksempelvis datainstruks).
3.6 Immaterielle verdier
Immaterielle verdier, slik som spesiell kunnskap (know-how), metoder, konsepter og idéer, er en viktig del av
WSOs forutsetninger for å lykkes. Har man befatning med WSOs immaterielle verdier, skal man verne om og
forvalte disse verdiene i organisasjonens interesse. Man skal også respektere andres immaterielle rettigheter, og
søke å unngå krenkelse av slike. Med mindre annet følger av lov eller pålegg fra offentlig myndighet, skal man ikke
gjøre forretningshemmeligheter eller annen viktig informasjon tilgjengelig for utenforstående før man har innhentet
konfidensialitetserklæring fra hver enkelt som får tilgang til slik informasjon.
3.7 Informasjonsteknologi
WSO-representanters bruk av datasystemer, informasjon og særlig internettjenester, skal være motivert av
jobbrelaterte behov. Informasjon som kan virke krenkende eller utilbørlig skal aldri lastes ned, lagres eller formidles
(eks. pornografisk materiale, hatefulle ytringer el. l.). Informasjon lagret på WSOs eksterne og interne systemer, og
som ikke er dedikert som privat område av WSO, er WSOs eiendom.
3.8 Reiser, arrangementer mm
Alle WSO-representanter skal alltid opptre i henhold til gjeldende regler og retningslinjer på tjenestereiser og
deltagelse i møter og konferanser i regi av WSO eller på vegne av WSO, og på en slik måte at WSOs omdømme
ivaretas og styrkes.
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4. Integritet og interessekonflikt
4.1 Habilitet
WSO-representanter skal ikke søke å oppnå fordeler, for seg selv eller sine nærstående, som er upassende eller på
annen måte kan tenkes å skade WSOs interesser. Med nærstående menes nær familie (ektefelle, samboer, barn,
foreldre) eller nære venner, samt selskaper man eier, har betydelig innflytelse over eller på annen måte kontrollerer.
Man kan ikke ta del i eller søke å påvirke en beslutning under omstendigheter som kan forårsake en faktisk eller
oppfattet interessekonflikt. Slike omstendigheter kan være en personlig interesse i saken – økonomisk eller på
annen måte – direkte eller gjennom personer eller selskaper/organisasjoner med nær tilknytning.
WSO-representanter må være spesielt varsomme med beslutninger som kan oppfattes å begunstige en selv eller
nærstående.
Skulle en potensiell interessekonflikt oppstå, skal man på eget initiativ vurdere å opplyse overordnet om inhabilitet
eller interessekonflikt. Interessekonflikter er ikke alltid opplagte, så i tvilstilfeller skal nærmeste overordnede eller
annen overordnet rådføres.
4.2 Gaver, fordeler og bestikkelser
WSO-representanter skal ikke – for å oppnå eller beholde fordeler i utførelsen av oppgaver eller tillitsverv – tilby,
love eller gi noe av økonomisk verdi eller annen utilbørlig fordel til en annen part for å få vedkommende til å utføre
eller unnlate å utføre noe i tilknytning til sine plikter. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller
gjennom en mellommann. I utførelsen av arbeid eller tillitsverv for WSO skal WSO representanten heller ikke be om,
akseptere eller motta noen form for utilbørlig fordel som kan påvirke egne beslutninger.
Gaver eller andre begunstigelser til forbindelser skal skje i samsvar med akseptert, god forretnings- og
organisasjonsskikk. Formålet med eventuelle gaver, representasjon eller øvrige utgifter må under ingen
omstendigheter være å påvirke mottakeren til å utføre sin plikter på en urettmessig måte.
Som WSO-representant er det ikke lov til å ta imot fra leverandører og andre forbindelser gaver eller andre fordeler
(eks. penger, private rabatter, middager, reiser, arrangementer o.l.) som kan påvirke – eller oppfattes å påvirke –
integritet eller uavhengighet.
Hvis man tilbys eller har mottatt slike begunstigelser utover normale oppmerksomhetsgaver eller –fordeler (ref.
statens satser for gaver utenfor ansettelsesforhold), skal man straks melde fra til din nærmeste overordnede, eller
øverste leder, som vil ta stilling til om integritet eller uavhengighet kan oppfattes å være eller bli påvirket.
4.3 Politiske bidrag
Verken WSO eller noen WSO-representanter skal yte økonomiske bidrag til politiske partier på vegne av
organisasjonen. Dette forhindrer ikke WSO i å støtte politiske synspunkter som fremmer WSOs interesser.
4.4 Økonomiske interesser i andre virksomheter
Som WSO-representant skal man unngå å ha personlige interesser – direkte eller indirekte – i andre virksomheter
hvis dette svekker eller kan tenkes eller oppleves å svekke lojaliteten til WSO. Før man eventuelt engasjerer seg i et
selskap eller organisasjon som konkurrerer med WSO eller gjør forretninger med WSO, for eksempel en leverandør,
skal man rådføre seg med nærmeste overordnede.
4.5 Ansattes styreverv, bierverv og betalte oppdrag
Ansatte må ikke ta annet lønnet/ulønnet arbeid (som supplerende arbeidsforhold/ engasjement/ bistillinger/styreverv
e.l.) som påvirker den ansattes mulighet til å ivareta arbeidsforholdet i WSO på en fullt forsvarlig måte.
Ansatte må ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra arbeidsgiver, ta ansettelse i eller drive virksomhet, lønnet eller
frivillig, som har en slik funksjon at det kan reises tvil om den ansattes lojalitet eller habilitet. WSO ved styreleder skal
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etter forespørsel gi skriftlig begrunnet svar uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager.
Ansatte må ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet eller utføre oppgaver og aktiviteter for virksomhet som har
en slik funksjon eller slike interesser at det kan reises tvil om den ansattes lojalitet eller habilitet. For øvrig henvises til
ansettelseskontrakt og gjeldene retningslinjer om bierverv i personalhåndboken.
4.6 Sosiale medier
Sosiale medier er viktige for å spre informasjon og skape dialog. WSO-representanter oppfordres til å delta i sosiale
medier ikke minst for å bidra til å fremme organisasjonens saker og synspunkter på en positiv måte.
WSO-representanter skal vise aktsomhet når de bruker sosiale medier. Synspunkter og ytringer kan oppfattes som
synonymt med WSO, og alle oppfordres til å vise samme varsomhet, omtanke og dømmekraft på sosiale medier
som det er naturlig å gjøre i andre sammenhenger.

5.Varsling
WSO ønsker å ha en åpen organisasjonskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Varsling
er viktig både for WSO og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp og bidra til å utvikle WSO videre.
Alle som får kjennskap til det man mener er kritikkverdige forhold, eller forhold som strider mot regler og
retningslinjer som gjelder for WSOs virksomhet, oppfordres til å melde fra om dette. Alle WSO-representanter har
plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.
Som utgangspunkt skal varsling skje muntlig eller skriftlig til overordnet, til styreleder eller andre i sentralstyret.
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Åpent hus med kaffe og vafler
I samarbeid med WSO Oslo og Akershus vil vi nå
hver onsdag kl. 12-15 ha åpent hus med kaffe og nystekte vafler.
Vel møtt til hyggelig samvær.
På mandag og fredag vil kontoret bare være åpent for besøk etter avtale med kontorvakt eller en av våre
likepersoner. Send e-post til post@wso.no eller ring 22 41 35 90 for avtale.
Telefontiden vil som før være mandag, onsdag og fredag kl. 12-15.

Ressursgruppe for stemmehørere
fortsetter
Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt
i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres.
Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike
oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes
forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som
hører stemmer kan være med på å redusere følelse
som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid
kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye
perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet
vi tar tak i springer ut i fra den åpne dialogen i gruppen
og ett viktig grunnspørsmål er:
Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i
WSOs lokaler, Østerdalsgata 1 L, 3. etasje
(se veibeskrivelse annet sted i bladet)
Neste møte: 18. februar 2019 kl. 18.30-20.30
Møtene fremover blir 18. februar, 18. mars, 8. april,
29. april, 20. mai og 17. juni kl. 18.30-20.30
Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller
pårørende. Møtet er først og fremst for den personen
som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den
personen som hører stemmer kommer til orde.
Vel møtt og hilsen Marit og Siri
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Førstehjelpskurs
Torsdag 28. mars 2019 kl 12.00
Påmelding til kontoret post@wso.no eller 22 41 35 90
Vi skal ha et førstehjelpskurs for de ansatte på kontoret, og vi har mange ledige plasser
for de som ønsker å lære eller oppdatere seg på førsthjelp.
Beredskap på jobb og privat: status og mulige forebyggende tiltak
Motivasjon og mestring: teambuilding og mental forberedelse
Generell førstehjelp
• varslingsrutiner og opptreden på skadested
• handlingsplan
• håndtering av ulike hendelser
• sykdom
Emosjonell førstehjelp og bearbeiding av hendelser
Hjerte-/lungeredning og praktisk trening

Her er inngangen til WSO-kontoret
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WSO Oslo og Akershus
Org nr 993 607 150 · Konto 0539 6672792
Fylkeslag av Landsforeningen - We Shall Overcome
Telefon: 22 41 35 90 (mandag, onsdag, fredag, kl. 12.00 – 15.00)
Adresse: Østerdalsgata 1 L. 0658 Oslo
Oslo 15. februar 2019

Invitasjon til Årsmøte
i WSO Oslo og Akershus
Lørdag 16. mars 2019 kl. 13.00 i WSOs lokaler
i Østerdalsgata 1 L, 3. etasje
Her er dagsorden for møtet:
1. Konstituering
– Valg av møteleder og referent
– Valg av to protokollunderskrivere
– Godkjenning av innkalling.
2. Årsmelding 2018
3. Regnskap 2018
4. Valg
– Valg av nytt fylkesstyre
– Valg av ny valgkomité
– Forslag om endring av navn til WSO Oslo og Viken fra 2020
Kontaktperson i valgkomitéen: Haakon Sandøy, epost: haakonsandoy@yahoo.no
Påmelding til tlf. 22 41 35 90 eller e-post til osloakershus@wso.no

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Styret i WSO Oslo og Akershus Fylkeslag
v/ leder Bjørn Brahman

Alle medlemmer er velkommen på møtet, men kun de som har betalt kontingent for 2018 eller er
livstidsmedlemmer har stemmerettStyrets forslag til vedtektsendringer
Valgkomiteens innstilling
Resten av sakspapirene utdeles på landsmøtet.
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Gledelig nyhet!
Kreativt gla’kurs starter igjen!
Tirsdag 26. februar kl. 13-16 i WSOs nye lokaler i Østerdalsgata 1 L.
Kurset varer i 10 uker. Gamle og nye deltagere ønskes hjertelig velkommen!
Ingen forkunnskaper i tegning eller maling er nødvendig.
Begrenset antall plasser, så først til mølla!
Ta kontakt med WSO om du ønsker å være med.
E-post til post@wso.no eller telefon 22413590.
Deltagerne vil være med å skape den form som gruppen skal ha.
Kom og skap, lek , del og la din indre form få uttrykk.
Ha det moro med andre og slipp skaperevnen fri!

Velkommen!
Vennlig hilsen Pandora Holmlund, lærer
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Dialogkonferansen om
medisinfrie tilbud 2018
ble gjennomført 20. – 21. november 2018 av Fellesaksjonen (LPP, Mental Helse, Aurora, Hvite
Ørn og WSO) i samarbeid med NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus
(SPoR), Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening og Helse Sør-Øst RHF, med støtte
fra Helsedirektoratet.
Tema 1. dag: Fra tvungen medisinering til trygg medisinfrihet
Tema 2. dag: Trygg nedtrapping
150 fagfolk, pasienter, overlevere, pårørende og andre deltok.
På Fellesaksjonens nettside, medisinfrietilbud.no, finner du mer informasjon.

Bildet er lånt fra
medisinfrietilbud.no

Bruker- og interesseorganisasjon for
menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse
Stiftelsesår: 1968
Org.nr.: 980 334 597
Post– og besøksadresse: Østerdalsgata 1 L. 0658 Oslo
Tlf. 22 41 35 90 (man-ons-fredag 12-15)
E-post og web: post@wso.no – www.wso.no
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