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Foreningens navn:

Foreningens navn er Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (heretter kalt PVI)
Profesjonelle verger er den yrkesgruppen av selvstendige næringsdrivende som påtar seg
betalte oppdrag fra fylkesmannen for personer som kommer inn under kriteriene for å få
oppnevnt verge i h.h.t. Vergemålsloven.
PVI er registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: 811594652
PVI er tilsluttet hovedorganisasjonen Virke

§2

Formål og virksomhet:

PVI har som formål å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og rettigheter overfor
Fylkesmann, Statens sivilrettsforvaltning (heretter kalt SRF) og andre offentlige
beslutningsorganer.
PVI vil fremme sitt formål ved å:
a) Endre navn som er satt i vergemålsloven fra «faste verger» til «profesjonelle verger».
b) Arbeide for å få endret vergemålsforskriften med vekt på det som
•
•
•
•

Berører vergers honorarer, herunder timepris/fastpris og timeforbruk på
pmv
Kostnadsdekning,
Profesjonsforsikring dekkes av SRF/Fylkesmannen,
Utfyllende mandater fra FM herunder arbeidsvilkår, risiko, sikkerhet/fare i
forhold til pmv.

c) Opprette arbeidsgrupper etter mandat fra Årsmøte for å få gjennomført endringer og
forbedringer i vergenes mandat for PMV.
d) Få forståelse for at de profesjonelle vergene er en yrkesgruppe, med de samme
rettigheter som andre yrkesgrupper.
e) Få gjennomslag for at profesjonelle verger blir tatt med på møter og diskusjonsforum
som omhandler profesjonelle vergers interesser, se punkt b.
f) Arbeide for at Justis- og beredskapsdepartementet, SRF og Fylkesmannen
bevisstgjøres i omfanget av arbeidet som de profesjonelle vergene utfører for personer
med verge (PMV).

§3

Juridisk person:

PVI er selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld.
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Medlemmer:

Det er kun profesjonelle verger som kan være medlem i PVI.
Innmeldelse skjer ved innbetaling av årskontingent. Utmeldelse må skje skriftlig, med
inneværende + 3 måneders fortsatt medlemskap.

§5

Stemmerett og valgbarhet:

Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
organisasjonen. Avstemming kan skje ved fremmøte på årsmøte, skriftlig bundet fullmakt
eller ved elektronisk verktøy.

§6

Kontingent og godtgjørelse:

Kontingenten fastsettes på årsmøte og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
PVI er basert på frivillig innsats fra medlemmene, og har ingen andre inntekter enn
medlemskontingenten. Dette er ikke en lønnet organisasjon (non-profitt), styret og
medlemmene påtar seg solidarisk oppgaver for å fremme PVI formål og vedtekter.
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

For å kunne være medlem av PVI må man ha tegnet Profesjonsforsikring
utarbeidet av Styret på vegne av alle medlemmer.
For Verger med 1 – 10 vergeoppdrag er deltagelse i Profesjonsforsikringen
frivillig.
For Verger med 11 eller flere Vergeoppdrag er deltagelse i
Profesjonsforsikringen obligatorisk.

§7

Årsmøte:

Årsmøte som holdes hvert år i mars måned er høyeste myndighet og ledes av valgt ordstyrer.
Tidspunkt for årsmøte fastsettes av styre og skriftlig varsel sendes ut til alle medlemmene
senest 4 uker før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være sendt styret pr
post/mail senest 2 uker før møtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene
senest 1 uke før årsmøte.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter personlig
eller med skriftlig bundet fullmakt. Ingen har mer enn en stemme.
Årsmøte kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er ført opp på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
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Stemmegivning på årsmøte:

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene
inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende
avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller
annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene må anses som ikke
avgitt.
Valg avgjøres ved alminnelig flertall.

§9

Årsmøtets oppgaver:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Valg av ordstyrer
Valg av protokollfører og protokollunderskrivere.
Godkjennelse av saksliste
Årsberetning
Godkjennelse av regnskap og budsjett
Innkomne forslag, herunder inneværende års forhandlinger med SRF og
Justisdepartementet om honorar og kostnadsgodtgjørelse, avstemming av forslag etc.
Samt eventuelle vedtektsendringer.
g) Fastsette kontingent, avstemming av kontingent.
h) Valg av styre, herunder styreleder for 2 år, nestleder for 2 år, styremedlemmer for 2 år
og varamedlem for 1 år samt valg av revisor for kommende år, og valgkomite
bestående av 3 medlemmer valgt for 2 år.
i) Forslag til medlemsmøter for kommende år

§10 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 10% av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som til ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel.
Det kan kun behandles og tas avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§11 Styret:
Styret for PVI skal bestå av 3 – 5 personer. Styret velges for 2 år av gangen, rullerende slik at
ikke leder og nestleder er på valg samme år. Likeledes at halvparten av styremedlemmene
ikke er på valg samme år.
Styret konstituerer seg selv i første styremøte etter årsmøtet. Styret er høyeste myndighet
mellom årsmøtene. Styret er ansvarlig for gjennomføring av årsmøtets vedtak og utarbeider
arbeidsprogram på grunnlag av innkomne forslag.
Styret kan delegere oppgaver/mandat til de enkelte medlemmene, via arbeidsgrupper, slik at
alle medlemmene kan bidra til å få gjennomført PVIs formål og vedtekter.
Arbeidsgruppene har informasjonsplikt skriftlig til styret..
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Styret eller medlem med fullmakt fra styret, (f.eks. leder av arbeidsgruppene) representerer
PVI utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger
det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Det skal føres
nummerert styreprotokoll som underskrives av de tilstedeværende.
Styret skal regelmessig sende ut informasjon til medlemmene vedrørende utvikling/fremdrift i
arbeidsgruppene samt eventuelle spørsmål som medlemmene kan komme med innspill
på/stemme over. Alle i styret skal til enhver tid ha full oversikt over medlemmene.
Medlemmer og medlemsliste er konfidensielle og bare tilgjengelig for styret og revisor.
Medlemslistene er PVIs eiendom. Styret forvalter medlemskontingenten.
Styremedlemmer kan ikke være styremedlemmer i andre konkurrerende
organisasjoner/foreninger eller tilsvarende.

§12 Signaturrett:
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett.

§13 Prokura:
Styrets leder har prokura alene.

§14 Regnskap:
Inntekten fra medlemskontingentene skal kun brukes på direkte kostnader, som for eksempel
leie av lokale ved årsmøte og lignende. Dog kan styremedlemmene og medlemmer i
arbeidsgruppene i særskilte tilfeller få dekket faktiske kostnader som transportutgifter/km
godtgjørelse etter statens satser, bompenger og parkeringsutgifter i forbindelse med møter
gjeldene PVI's arbeide, se § 2, punkt b og c.

§15 Vedtektsendringer:
Forslag om endring av vedtekter må behandles på årsmøte (evt. ekstraordinært årsmøte), etter
å ha være på sakslisten og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§16 Oppløsning (§16 kan ikke endres):
Oppløsning av Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon kan bare behandles på ordinært
årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte
3 måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Profesjonelle Vergers
Interesseorganisasjon. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i
tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring jfr. § 15.
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