VEDTEKTER
for
NFFNF ………(fylkesnavn)
(Sist endret 28.01.2018)

§1
-

ORGANISASJON
Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn).
Fylkeslaget NFFNF ……… innbefatter ………fylke.
Fylkeslaget er, som Landsforeningen, partipolitisk uavhengig.
Fylkeslaget er, via Landsforeningen, tilsluttet Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet Funkis.
Fylkeslaget bør ha et Fylkesstyre bestående av 3-5 medlemmer og 1
varamedlem.
1 leder
1 sekretær
1 kasserer
(1 styremedlem)
(1 ungdomsrepresentant)
1 varamedlem
Flertallet i fylkeslaget skal bestå av personer med NF eller Schwannomatose
og deres pårørende.

§2
-

§3
-

FORMÅL
Fylkeslaget er en lokal avdeling av NFFNF for alle som har/er interessert i
nevrofibromatose (NF) eller Schwannomatose.
Fylkeslagets formål er
- å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som
har en av diagnosene og deres familier innenfor fylket
- å spre kunnskap om diagnosene til lokale sykehus og andre behandlende
institusjoner
- å drive likemannsarbeid, fortrinnsvis på fylkes- og lokalt nivå.

MEDLEMSKAP
Alle som betaler fastsatt medlemskontingent til Landsforeningen og er bosatt i
fylket(ene) har like rettigheter i fylkeslaget
(jfr. dog § 5 pkt. 10 ang. aldersbegrensning ved stemmegivning på årsmøtet)
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ØKONOMI

§4
-

Fylkeslagets økonomiske grunnlag søkes så vidt mulig dekket ved offentlige midler.

-

Fylkeslagets regnskapsår skal følge kalenderåret.

-

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 aktivitetene skal finne sted.

-

Dokumentere aktivitetene med bilder og tekst som sendes til NF-nytt.

-

Utbetaling fra LS vil skje innen en mnd. etter at godkjente dokumenter er mottatt.

§5
-

ÅRSMØTET
Årsmøtet er fylkeslaget høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted og tidspunkt fastsatt av Fylkesstyret
(FS).
Årsmøtetidspunkt bekjentgjøres senest 6 uker før møtet.
Medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende skriftlig forslag
til fylkesstyret senest 3 uker før møtet.
Sakliste med innkomne saker med valgkomiteens innstilling sendes fylkets
medlemmer 2 uker før fylkeslagsmøtet.
Følgende saker skal behandles av årsmøtet:
1. Valg av møtefunksjonærer:
møteleder
referent
tellekorps
to protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3. Godkjenning av årsberetning.
4. Godkjenning av regnskapet.
5. Behandle eventuelle forslag til endring av vedtektene.
6. Behandle andre innkomne forslag.
7. Valg av Fylkesstyre:
- Leder
- Sekretær
- Kasserer
- (1 styremedlem)
- (1 ungdomsrepresentant)
- Varamedlem
- Valg av revisor (se kommentar nedenfor)
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Valg av valgkomité
- 2 medlemmer
Jfr. § 1 med hensyn til styrets sammensetning.
Dersom valgkomiteen ikke har klart å finne kandidater til alle verv, kan
årsmøtet delegere til fylkesstyrets medlemmer å konstituere seg selv.
Det stilles ikke krav til registrert revisor.

8. Valgregler:
- Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv, eller
dersom en eller flere stemmeberettigede ber om det.
- Fylkesstyret velges med alminnelig flertall.
- Alle valg er for 2 år. Årsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er
nødvendig for å oppnå kontinuitet i styret.

9. Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer i NFFNF.

10. Alle medlemmer som tilhører fylkeslaget og som har fylt 13 år har
stemmerett, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge til representant.
Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall.
11. Ekstraordinært årsmøte holdes når Fylkesstyret bestemmer det, eller når
1/3 av fylkeslagets medlemmer krever det. Det kan bare behandle saker
som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må skje med minst 4 ukers
varsel

§6
-

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

-

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

§7

§8
-

FYLKESLAG/FYLKESKONTAKTER
Fylkeslaget skal, i samarbeid med Landsforeningen, arbeide etter foreningens
formålsparagraf, med hovedvekt på lokale tiltak.
Fylkeslagets vedtekter må ikke være i strid med Landsforeningens vedtekter.
Landsstyret (LS) skal føre tilsyn med fylkeslagets virksomhet, og det er
gjensidig informasjonsplikt.
Det er Landsstyrets (LS) oppgave å oppnevne fylkeskontakter i de fylkene der
det ikke er fylkeslag.
Fylkeslagene innkalles til ledersamling i tilknytning til Landsmøte. Hvert
fylkeslag gis anledning til å møte med delegater etter følgende modell:
- 0-30 medlemmer 1 delegat
- 31-60 medlemmer 2 delegater
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-

§9
-

61-90 medlemmer 3 delegater
For fylker som ikke har fylkeslag er fylkeskontakten eneste delegat.

TVISTESPØRSMÅL
Ved tvistespørsmål er Landsstyret (LS) besluttende organ.

§ 10 OPPLØSNING
Oppløsning av fylkeslaget kan bare foretas etter at forslag om dette har fått
3/4 flertall av Landsmøtet. Ved oppløsning tilfaller fylkeslagets midler
hovedforeningen.
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