VEDTEKTER
for
Norsk Forening for Nevrofibromatose

***
(Sist endret 28.01.2018)

§1
-

ORGANISASJON
Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF).
Foreningen er landsomfattende og partipolitisk uavhengig.
Foreningen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet
Funkis.
Foreningen har et Landsstyre (LS) bestående av:
1 leder
1 sekretær
1 økonomiansvarlig
3 styremedlemmer
1 styremedlem valgt av ungdomsgruppa fra ungdomsstyret
2 varamedlemmer
Flertallet i LS skal bestå av personer med NF eller Schwannomatose og deres
pårørende.
Foreningen skal ha et Fagråd som oppnevnes av LS. Ett medlem av styret, fortrinnsvis med
tilknytning til helse- eller sosialvesen, er leder av fagrådet.
Foreningen har en ungdomsgruppe for medlemmer i alderen 13 - 30 år.

§2
-

§3
-

-

FORMÅL
Foreningen er en landsomfattende organisasjon for alle som har en av diagnosene, eller er
interessert i nevrofibromatose (NF) eller Schwannomatose.
Foreningens formål er
-å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som
har diagnosene og deres familier
-å spre kunnskap om diagnosene til sykehus og andre behandlende
institusjoner
-å arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til de spesielle
problemer som kan følge med diagnosene
-å arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land
MEDLEMSKAP
Rett til medlemskap har alle med diagnosen NF eller Schwannomatose og deres familie samt
andre interesserte.
Alle som betaler medlemskontingent er medlemmer og har like rettigheter i foreningen. (jfr.
dog § 5 pkt. 11 ang. aldersbegrensning ved stemmegivning på Landsmøtet)

1

§4

ØKONOMI

Foreningens økonomiske grunnlag søkes så vidt mulig dekket ved offentlige midler.
- Foreningens regnskapsår skal følge kalenderåret. Revidert regnskap skal legge`s fram på
Landsmøtet.
- Kontingenten betales årlig og fastsettes av Landsmøtet.
- Kontingenten kreves inn av Landsstyret og kravet bør sendes ut i første halvdel av januar med
14 dagers betalingsfrist.
- Kontingenten innbetalt foregående år fordeles med:
1/2 til fylkeslagene
1/2 til landsforeningen
Forutsetning for utbetaling til fylkeslagene er at følgende dokumenter er mottatt av økonomiansvarlig
i LS innen 1. april påfølgende år og at nedenforstående aktivitetskrav er oppfylt.
Avholde årsmøte med følgende dokumenter:
fylkeslagets årsmelding, årsrapport for fylkeslag, revidert og signert regnskap,
budsjett, aktivitetsplan og referat fra årsmøte.
- Søke midler, minimum fra tilhørende helseregion. Kopi av tildelingsbrevet skal sendes LS
ved økonomiansvarlig
- Gjennomføre minimum 2 aktiviteter i året og disse skal legges ut på nettsiden i god tid før
aktiviteten skal finne sted
- Dokumentere aktivitetene med bilder og tekst som sendes til NF-nytt
- Utbetalingen vil skje innen en mnd. etter at godkjente dokumenter er mottatt
Foreningen skal ha registrert revisor.

§5
-

LANDSMØTET
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
Ordinært landsmøte holdes hvert år på sted og tidspunkt fastsatt av Landsstyre.
Landsmøtetidspunktet bekjentgjøres senest 10 uker før landsmøtet.
Medlemmer som ønsker å ta opp saker på landsmøtet, må sende skriftlig forslag til Landsstyre
senest 6 uker før møtet.
Saksliste med innkomne saker og valgkomiteens innstilling sendes påmeldte delegater 4 uker
før landsmøtet og legges ut på foreningens webside.
Følgende saker skal behandles av landsmøtet:
1. Åpning med praktiske opplysninger
2. Konstituering:
Valg av møtefunksjonærer:
1 møteleder
2 referenter
2 personer til tellekorps
2 protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsberetninger fra
- Landsstyret
- Ungdomsgruppa
5. Godkjenning av regnskapet og orientering om revisors beretning
6. Godkjenning av budsjett.
7. Fastsettelse av kontingent.
8. Behandle forslag til vedtektsendringer.
9. Behandle innkomne forslag.
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10. Valg av Landsstyre:
1 leder
1 sekretær
1 økonomiansvarlig
3 styremedlemmer
2 varamedlemmer

Valg av revisor
Valg av Valgkomité
1 leder
2 medlemmer
1 varamedlem
Jfr. §1 med hensyn til styrets sammensetning.

11. Valgregler:
- Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv, eller når en
stemmeberettiget ber om det.
- Landsstyret velges med alminnelig flertall.
- Alle valg er for 2 år.
Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er nødvendig for å oppnå
kontinuitet i styret.
12. Adgang til Landsmøtet har alle som er medlemmer.
- Alle medlemmer som har fylt 13 år og som har betalt medlemskontingent har stemmerett,
tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge til representant.
- Fagrådsmedlemmer som ikke har betalt kontingent har ikke stemmerett men
tale-og forslagsrett.
- Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall.
13. Ekstraordinært Landsmøte holdes når LS bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene
krever det. Det kan bare behandle saker som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må
skje med minst 4 ukers varsel.

§6

SIGNATUR
Foreningens signatur innehas av styrets leder og ett medlem i fellesskap.

-

§7
-

VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare foretas av Landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall.
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§8
-

FYLKESLAG/FYLKESKONTAKTER
I hvert fylke bør det være et fylkeslag bestående av et styre på 3 til 5 personer samt 1
varamedlem.

-

Med tillatelse fra LS kan medlemmer innen to eller tre fylker innenfor samme regionale
helseforetak konstituere seg som fylkeslag, med eget valgt styre på 3 til 5 personer.

-

I de fylker som ikke har et fylkesstyre skal LS kunne oppnevne en fylkeskontakt.

-

Flertallet i fylkeslagets styre skal bestå av personer med NF eller Schwannomatose og deres
pårørende.

-

Fylkeslagene skal hete NFFNF + fylkesnavn.

-

Fylkeslagene skal, i samarbeid med Landsforeningen, arbeide etter foreningens
formålsparagraf, med
hovedvekt på regionale og lokale tiltak.

-

Fylkeslagenes vedtekter må ikke være i strid med Landsforeningens vedtekter.

-

LS skal føre tilsyn med fylkeslagenes
virksomhet. Det er gjensidig informasjonsplikt.
Fylkeslagenes inntekter søkes hovedsakelig fra offentlige kilder som for eksempel fylker,
kommuner og lokale organisasjoner.

-

-

Fylkeslaget sender årsmelding, revidert og signert regnskap, budsjett, aktivitetsplan og referat
fra årsmøte innen 1.april jfr. § 4 ØKONOMI.

-

Fylkeslagene (fylkeskontaktene) innkalles hvert år til” ledersamling” i tilknytning til
Landsmøtet. Hvert fylkeslag gis anledning til å møte med delegater etter følgende modell:
0-30 medlemmer 1 delegat
31-60 medlemmer 2 delegater 61-90 medlemmer 3 delegater osv.
For fylker som ikke har fylkeslag er fylkeskontakt eneste delegat.

§9

Ungdomsgruppa
-

Ungdomsstyret velges av ungdomsgruppas landsmøte.
Flertallet i styret må ha NF1, NF2 eller Schwannomatose.
Ungdomsgruppa skal hete NFFNF-Ungdom.
Alle medlemmer av hovedforeningen blir automatisk medlemmer av ungdomsgruppa fra det
året de fyller 13 år til og med det året de fyller 30 år.
Ungdomsgruppa skal samarbeide med Landsforeningen.
Ungdomsgruppa skal ha egne vedtekter som ikke er i strid med Landsforeningens vedtekter.

§ 10
-

TVISTESPØRSMÅL
Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er LS besluttende organ for alle ledd i
organisasjonen.

§ 11

OPPLØSNING
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-

Oppløsning av Landsforeningen kan bare foretas etter at saken først har fått 3/4 flertall av
Landsmøtet og siden har vært ute til uravstemning (simpelt flertall). Oppløsningen må godtas
på Ekstraordinært Landsmøte.
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