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Vedtekter for foreningen «Hjernesvulstforeningen region Sør-Øst»

§1

Lokallagets navn

Lokallagets navn er Hjernesvulstforeningen region Sør-Øst, og det ble stiftet 03 04 2013.
§2

Formål

Lokallaget er en organisasjon for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres
pårørende. Lokallaget har sin forankring innenfor det geografiske området tilsvarende helse
Sør-Øst. Lokallaget skal samarbeide med Hjernesvulstforeningen sentralt.
Lokallaget skal:
Være til støtte for personer som har eller har hatt hjernesvulst og deres pårørende.
Bidra til økt kunnskap blant medlemmene og befolkningen for øvrig om hva det
innebærer å leve med diagnosen hjernesvulst.
I samarbeid med Hjernesvulstforeningen sentralt arbeide opp mot politiske
myndigheter og andre beslutningstagere samt helsepersonell for økt relevant
forskning og bedre rehabiliteringsmuligheter.
Juridisk person
Lokallaget er selveiende og er frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§4

Medlemmer

Medlemmer av Hjernesvulstforeningen sentralt er automatisk medlem/tilhørende
nærliggende regionlag Styret kan i særlig tilfelle innvilge fritt medlemskap.
§5

Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer unntatt støttemedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i
lokallaget.
§6

Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§7

Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år senest innen utgangen av februar, er lokallagets høyeste
myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel direkte til medlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
årsmøtet.
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Alle medlemmer har adgang til årsmøtet i regionlaget. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen
har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av
sakslister.
§8

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av
Hjernesvulstforeningen region Sør-Øst.
Stemmegivning på årsmøtet
Ved avstemning på årsmøtet har alle fremmøtte medlemmer stemmerett.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett. Enhver med stemmerett kan kreve skriftlig
avstemning. Beslutninger krever simpelt flertall dersom ikke annet følger av
vedtektene. Forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte med
stemmerett.
§ 10

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1.

Behandle årsmelding

2.

Behandle årsregnskap i revidert stand

3.

Behandle innkomne forslag

4.

Vedta årsbudsjett

5.

Velge:
a) Leder
b) Styremedlem(mer)
c) Revisor
d) Valgkomité
e) Landsmøtedelegater (i landsmøte-år)
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§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller minst halvparten av de
stemmeberettigede medlemmene eller Hjernesvulstforeningens Hovedstyre sentralt krever
det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 12

Styret

Foreningen ledes av et styre på minst 4 medlemmer Styret er høyeste myndighet mellom
årsmøtene.
Årsmøtet velger lokallagets styre som minst skal bestå av:
Styreleder
Tre styremedlemmer
Styret og styrets leder velges for 2 år, men slik at ikke mer enn 50 % av styret kan byttes ut
samtidig.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Drifte lokalforeningen etter de til enhver tid gjeldende instrukser og forordninger gitt
av Hjernesvulstforeningen sentralt.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
4. Administrere og føre nødvendig kontroll med Hjernesvulstforeningen region Sør-Østs
økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
5. Representere Hjernesvulstforeningen region Sør-Øst utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Styret er vedtaksført når halvparten av styrets valgte medlemmer er til stede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme
dobbelt.
§ 13

Valgkomité

Valgkomitéen består av 3 medlemmer. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke være
medlemmer av styret.
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§ 14

Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter
å ha vært på sakslisten og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 15

Oppløsning/endring av geografisk nedslagsfelt for lokallaget

Om medlemmer av foreningen ønsker å starte eget lokallag innenfor Hjernesvulstforeningen
region Sør-Øst sitt geografiske nedslagsområde er dette å anse som nyetablering av lokallag.
Dette skal i så fall skje i henhold til de gjeldende retningslinjer utarbeidet av
Hjernesvulstforeningen sentralt. Det presiseres at om dette skjer, kan det nye lokallag ikke
påberope seg noen av de eksisterende midler i Hjernesvulstforeningen region Sør-Øst.
Oppløsning av Hjernesvulstforeningen region Sør-Øst kan bare behandles på ordinært
årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av
Hjernesvulstforeningen region Sør-Øst. Vedtak om sammenslutning og nødvendige
vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om
vedtektsendring, jfr. § 14.
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