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Retningslinjer for etablering og oppfølging av nettverk 
(vedtatt av landsmøtet den 7.-8. mai 2022) 
 
Overordnede prinsipper 

• Nettverkene skal være tilknyttet CP-foreningen nasjonalt, men det bør være en 

aktiv målsetning å legge til rette for nettverksaktivitet også i fylkeslagene. 

• Sentralstyret har det formelle ansvaret for etablering og oppfølging av 

nettverk. Sentralstyret har det økonomiske ansvaret. 

• Det skal være lav terskel for et medlem for å kunne bli med i et nettverk eller 

delta i nettverksaktiviteter. Det skal settes lite krav til formaliteter 

sammenlignet med andre styrende organer i foreningen. 

Formål/oppgaver 

• Bidra til økt aktivitet og mer likepersonsarbeid, også i fylkeslagene. 

• Arrangere ulike digitale og fysiske medlemstilbud. 

• Bidra til økt rekruttering av medlemmer, likepersoner, tillitsvalgte og 

brukerrepresentanter. 

• Bidra til at flere ønsker å være aktive i foreningen og gi flere tilhørighet i 

foreningen. 

• Gi innspill til aktuelle interessepolitiske og faglige saker 

(rådgivningsfunksjon). 

• Være synlige i sosiale medier. 

Struktur og ledelse. 

• Etablering og oppløsning av nettverk skal godkjennes av sentralstyret. 

• Alle nettverk skal ha en egen kontaktperson i sentralstyret og i sekretariatet. 

• Alle nettverk skal bli ledet av en arbeidsgruppe på 3-6 personer som formelt 

godkjennes av sentralstyret.  

• Arbeidsgruppene må utnevne en kontaktperson i arbeidsgruppa som kan 

oppføres på nettsidene, CP-bladet osv. 

• Nettverket skal ikke ha et økonomisk ansvar og kan ikke foreta egne 

økonomiske disposisjoner. Nettverkene må forholde seg til CP-foreningens 

vedtatte budsjett, men kan bidra til å søke støtte til ulike prosjekter og 

arrangementer i samarbeid med sekretariatet. 

• Alle nettverkene skal synliggjøres på nettsidene til CP-foreningen. 
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• Nettverket skal ikke ha egne medlemmer, men medlemmer i CP-foreningen 

kan melde sin interesse via en påmeldingsfunksjon på nettsidene. 

• Ved påmelding har sekretariatet mulighet og samtykke til å lage oversikter og 

sende informasjon, invitasjoner, forespørsler osv. 

• Alle facebookgrupper som er tilknyttet nettverk må utnevne moderatorer. 

 


