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Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk  (MiR) 

 

 

§ 1. FORMÅL 

 
• MiR er et multikulturelt og demokratisk nettverk som jobber for foreldre, barn og ungdommer i 

Norge.  

• MiR er partipolitisk- og religiøst uavhengig. 

• MiRs hovedfokus er at foreldre selv skal tilegne og styrke kunnskap om lærings- og helsefremmende 

tiltak for seg selv og sine barn, samt øke egen deltakelse i samfunnet.  

• MiR arbeider for å skape bevissthet om helse blant innvandrerbefolkningen. MiR skal fokusere på 

forebygging av livsstilssykdommer, seksuell helse, samlivsproblemer, avhengighetsproblematikk og 

psykisk helse. 

• MiR sprer informasjon om det norske skolesystemet og samfunnet generelt.  

• MiR tar initiativ til aktiviteter og kurs slik at foreldre blir aktive deltakere i barnas skolegang.  

 

MiR arbeider for: 

- å bevisstgjøre foreldre på utfordringer i den multikulturelle skolen og samfunnet.  

- å formidle gode eksempler på hvordan foreldre best kan støtte barnas skolegang.  

- å skape gode modeller og et godt klima for samarbeid mellom foreldre og skole.  

- å skape debatt i multikulturelle miljøer for å øke deltakelse i storsamfunnet.  

- å frambringe gode rollemodeller for å styrke selvtilliten hos barn og ungdom.  

- å frambringe flere foreldrestemmer i samfunnsdebatten.  

 

MiR mener at det er viktig å arbeide på flere nivåer samtidig: individ, familie, skole, nasjonalitetsgrup-

per/språkgrupper og samfunnet generelt. Nivåene påvirker hverandre og man kan lettere endre folks hold-

ninger hvis man jobber på flere nivåer samtidig. 

 

 

 § 2.  MEDLEMSKAP 
 

MiR er registrert som en forening og har ikke medlemskap. MiR opererer imidlertid med begreper ”nett-

verksmedlemmer” om personer som er aktive i de lokale nettverkene.  

 

 

§ 3. ORGANISASJON 

 
• MiRs øverste organ er Landsmøtet. 

• Styret er det øverste organ mellom landsmøtene. 

• MiRs daglige drift består av et sekretariat som ledes av en daglig leder i tråd med styrets instrukser 

og vedtektene. 

• Daglig leder er ansvarlig for rekruttering av koordinatorer til MiR, ledelse av MiRs prosjekter, drift 

av MiR lokalt, budsjett og regnskap. 

• Daglig leder fungerer som kasserer, sekretær og er den driftsansvarlige for MIR. Daglig leder gis 

fullmakt av styret til å disponere organisasjonens midler og iverksette styrets beslutninger.  

• Et lokalt MiR er enten på bydelsnivå eller kommunalt nivå. Den lokale koordinatoren skal etablere 

en resursgruppe blant de lokale nettverksmedlemmene. Ressursgruppen skal bistå med råd og hjelp 

til utforming og drifting av prosjekter og arrangementer. 

 
 

 



§ 4.  LANDSMØTET 
 

Landsmøtet er MiRs øverste organ og avholdes hvert år innen 15. november.   

Innkalling sendes skriftelig til alle medlemmer minst 6 uker i forveien. 

Forslag til saker som ønskes behandlet på landsmøtet, må være styret i hende senest fire uker før landsmøtet. 

Sakspapirer sendes ut to uker før landsmøtet. 

Landsmøtet består av stemmeberettigede delegater, styre, nettverksmedlemmer og sekretariat. 

 

Landsmøtet behandler:  

- styrets og daglig leders årsberetning  

- revidert regnskap (regnskapet følger kalenderåret)  

- valg i henhold til punkt 6  

- vedtektsendringer  

- budsjett for neste år  

- planer for kommende år  

- regnskap (inneværende år). 
 

Valg av styret skjer hvert år på landsmøtet. Stemmeberettigede delegater deltar i valget av styre.  

Fullmakt kan gis til en annen person hvis en delegat ikke kan møte på årsmøtet.  

 

Ekstraordinært landsmøte skal innkalles dersom styret eller 1/3 av de stemmeberettigede krever det.  

Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel.  

Kun saker som er årsaken til sammenkallingen skal behandles på slike møter. 

 

 

§ 5.  STYRET 
 

Organisasjonen ledes av et styre på 5-7 personer. 

Styret skal bestå av leder, nestleder og styremedlemmer. 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, hvorav en er leder eller nestleder, er tilstede. 

Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet teller leders dobbeltstemme. 

Styret bør ha møter minst fire ganger i året. 

 

Til støtte for sitt arbeid kan styret oppnevne underutvalg med ansvar for bestemte prosjekter eller 

ansvarsområder. 

 

 

§ 6.  VALG 
 

Landsmøtedelegatene velger: 

• styreleder og 4-6 styremedlemmer 

• revisor oppnevnes 

• valgkomitè på to medlemmer, hvorav minst ett aktivt nettverksmedlem, velges året før nyvalg.  

 

For å sikre kontinuiteten i organisasjonen velges leder og styremedlemmer for to år av gangen.  Alle kan 

gjenvelges inntil fire ganger på rad.  

Styrets leder og to av styremedlemmene skal velges i oddetallsår. Nestleder og øvrige styremedlemmer skal 

velges i partallsår. 

 

Revisor velges for to år. 

Valgkomité velges for ett år.  

 

 

 

 

 



§ 7. VEDTEKTSENDRINGER 

 
Endringer i vedtektene kan kun foretas med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på det årlige landsmøtet. 

 

 

§ 8.  NEDLEGGELSE AV ORGANISASJONEN 

 
Forslag om nedleggelse av MiR må behandles på ordinært landsmøte.  Forslag med begrunnelse for 

nedleggelse må sendes organisasjonens medlemmer minst fire uker før landsmøtet.  Vedtaket om nedleggelse 

krever 3/4 flertall blant de stemmeberettigede. 

Dersom MiR besluttes nedlagt, velger landsmøtet en frivillig organisasjon som kan ta over organisasjonens 

eiendeler. 

 
 

 

 
 

 

 

 


