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Stiftelsen SOR
Det nye styret i Stiftelsen SOR har trådt sammen for første gang.
Under det første punktet på styrets dagsorden – konstituering –
ble Tor Visnes valgt til leder og Aase Håmpland som nestleder.
Foruten en gjennomgang av økonomien, og av andre aktuelle

saker som er under arbeid, drøftet styret fremtidige arbeidsmåter
for stiftelsen.
Den viktigste grunnen til at SOR tok skrittet fra organisasjon

til stiftelse var de endringene som har funnet sted i norsk organ-
isasjonsliv de senere årene, med økende spesialisering og pro-
fesjonalisering. Stifterne la for dagen et ønske om å engasjere
aktive og samfunnsengasjerte mennesker med kunnskap om
utviklingshemning og utviklingshemmedes levekår.
Det første møtet peker i retning av at stifterne får sine ønsker

oppfylt. I løpet av kort tid vil styret, sammen med øvrige tillits-
valgte i SOR gjennomføre et seminar der fremtidige samar-
beidsformer og konsolidering av aktiviteten settes på dags-
orden.
Målet for Stiftelsen SOR er å stimulere til størst mulig opplys-

nings- og informasjonsvirksomhet og aktiv innsats for forskning
og utviklingsarbeid for og med mennesker med utviklingshem-
ning.
I denne forbindelse er det viktig med en presisering av at SOR

i utgangspunktet ønsker alle aktivister og alle aktiviteter som
kan være med på å fremme stiftelsens mål velkommen.

Tegning: Henrik Sørensen.


