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SOR er nedlagt –
SOR er stiftet
I tråd med forslag fra styret vedtok SORs representantskapsmøte den
8. juni i år å avvikle SOR som organisasjon. Dette ble gjort i trygg
forvissning om at tilstrekkelig mange interesserte parter hadde meldt
seg for å være med på å danne Stiftelsen SOR tuftet på grunnlaget av
den nedlagte organisasjonen.
SOR ble til i en historisk kontekst der frivillig arbeid betydde

akkurat det ordet tilsier. Utviklingen i de 50 årene SOR har eksistert
– særlig gjerne de siste 10–15 årene – har gått i retning av en profe-
sjonalisering av organisasjonslivet i landet vårt. Det er ikke lenger de
ubetalte entusiastene som driver organisasjonene, men de lønnede
sekretærene og konsulentene.
Effekten av dette har for SOR – som for de fleste andre frivillige

organisasjoner – vært vansker med å engasjere tilstrekkelig mange
fra medlemsorganisasjonene til å opprettholde de viktige aktivitet-
ene som følger av SORs program. Rekrutteringen har måttet baseres
på frittstående enkeltpersoner med interesse for saken, samtidig som
beslutningsfullmaktene har ligget i et representantskap sammensatt
av medlemsorganisasjonene. I lengden har dette blitt både vanskelig
og tungvint, og det er bakgrunnen for representantskapets vedtak.
Med etableringen av Stiftelsen SOR følger også et nytt «legalt»

grunnlag for arbeidet.
Styret er en frittstående enhet som har alt ansvar for SORs aktiv-

iteter. Det er sammensatt av enkeltpersoner med et bredt grunnlag og
et dokumentert engasjement, og står kun til ansvar overfor stifterne
og stiftelsens vedtekter. Hvordan styret praktisk vil innrette virksom-
heten er det nå opp til styret selv å avgjøre så lenge det ligger innen-
for de vedtektene stifterne har fastsatt.
Vi tror at denne organiseringen vil gi et bedre grunnlag for de akt-

ivitetene SOR i følge sin målsetting til en hver tid skal opprettholde
– aktiviteter som hele tiden har bedring av utviklingshemmedes
levekår som ledetråd.
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