VEDTEKTER
for
NFFNFU
(Sist endret 19.03.2017)
__________________________________________________________________________

§1 ORGANISASJON
Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose Ungdom. (NFFNFU).
Medlemmer i NFFNF mellom 13 og 30 år er automatisk medlem av NFFNFU.
Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig.
Foreningen er tilsluttet: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og
Studieforbund Funkis
Foreningen har et ungdomsstyre (US) bestående av:
▪

1 leder

▪

1 nestleder

▪

1 sekretær

▪

2 styremedlemmer

▪

2 varamedlemmer

▪

1 styremedlem fra LS

I US skal flertallet ha diagnosen NF eller Schwannomatose.
Et medlem i ungdomsstyret (fortrinnsvis leder) skal være medlem i LS og ha samme
rettigheter som valgte medlemmer av LS.
§ 2 FORMÅL
NFFNFU er en landsomfattende organisasjon for alle medlemmer i NFFNF mellom
13 og 30 år
Ungdomsforeningens formål er:
- Å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle ungdommer
med NF eller Schwannomatose.
- Å arbeide for kontakt med tilsvarende ungdomsforeninger i andre land.

§ 3 ØKONOMI
NFFNFU finansieres av midler som er tildelt landsforeningen via landsomfattende,
fylkesregionale- og lokale midler.

§ 4 LANDSMØTET
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Ordinært landsmøte holdes hvert år i forbindelse med LS sitt landsmøte.
Landsmøtetidspunkt kunngjøres senest 10 uker før møtet.
Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet må sende skriftlig forslag til
US senest 6 uker før møtet.
Saksliste med innkomne saker skal sendes medlemmene 4 uker før landsmøtet.
Følgende saker skal behandles:
1. Valg av møtefunksjonærer
•

Møteleder(e)

•

Referenter

•

Tellekorps

•

2 protokollunderskrivere

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsberetning.
4. Valg av ungdomsstyre
▪

Leder

▪

Nestleder

▪

Sekretær

▪

2 styremedlemmer

▪

2 varamedlemmer

▪

Valgkomité bestående av tre medlemmer

5. Valgregler:
▪

Valg skal være skriftlig når det er flere enn én kandidat til et verv – eller
dersom én eller flere stemmeberettigede ber om det.

▪

US velges med alminnelig flertall

▪

Alle medlemmene velges for 2 år

▪

Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er nødvendig for å
oppnå kontinuitet i styret.

6. Adgang til landsmøtet har alle som er medlem i NFFNF.

Ved avstemming på NFFNFU sitt landsmøte har alle medlemmer av NFFNF som har
fylt 13 år og har betalt medlemskontingent for inneværende år, stemmerett.
7. Ekstraordinært landsmøte holdes når US bestemmer eller når 1/3 av medlemmene
krever det.
Det kan bare behandles saker som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må skje
med minst 4 ukers varsel.

§ 5 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall.
§ 6 FYLKENES UNGDOMSKONTAKTER
I hvert fylkeslag bør det velges et styremedlem under 30 år med hovedoppgave å holde
kontakt med ungdommene i fylkeslaget, og spesielt ha oppmerksomhet mot nye medlemmer.
Ungdomskontaktene bør møtes en gang i året i forbindelse med landsmøtet.

§7 TVISTESPØRSMÅL
Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er US det besluttende organ.
§ 8 OPPLØSNING
Oppløsning av NFFNFU kan bare foretas etter at saken først har fått ¾ flertall av
landsmøtet og siden har vært ute til uravstemning (simpelt flertall). Oppløsningen må
godtas på ekstraordinært landsmøte i NFFNF.

