VEDTEKTER FOR NORSK LYME BORRLIOSE-FORENING

§1
Navn
Norsk Lyme Borreliose-Forening

§2
Formål
Norsk Lyme Borreliose-Forening er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som er
blitt langvarig/kronisk syke etter flåttbitt, og deres pårørende.
Foreningen skal:
Drive interessepolitisk arbeid innen relevante fora for å synliggjøre de problemer som er
tilstede rundt diagnostisering og behandling av pasienter som er blitt langvarig/kronisk syke
etter å ha blitt bitt av flått.
Være pådriver for at norsk helsevesen til enhver tid gir angjeldende pasienter det best mulige
behandlingstilbud ut fra tilgjengelig internasjonal kunnskap.
Yte bistand/rådgivning til flåttrammede og deres pårørende, samt drive opplysningsarbeid om
flått og flåttbårne sykdommer generelt.

§3
Organisatorisk tilknytning
Norsk Lyme Borreliose-Forening er en frittstående interesseorganisasjon.

§4

Medlemmer/medlemskap/medlemsregister

Foreningen har tre typer standard medlemskap:
Hovedmedlem:
Familiemedlem:
Støttemedlem

Personer som er rammet av flåttbårne sykdommer, og deres pårørende
Pårørende til hovedmedlem. Må ha samme adresse som hovedmedlem.
Personer som ønsker å støtte foreningen uten å være syk eller pårørende
Har ikke stemmerett og kan ikke velges til tillitsverv

Ekskludering:

Medlemmer som ikke forholder seg til foreningens vedtekter/styrevedtak
kan ekskluderes.
Vedtak om ekskludering fattes av styret i henhold til § 13.

Medlemsregisteret:

Kun styreleder, økonomiansvarlig, it-ansvarlig og ansvarlig for
medlemsregistrering skal ha tilgang til medlemsregisteret. Samtlige har
taushetsplikt..

§5
Medlemmenes rettigheter
Alle betalende hovedmedlemmer og familiemedlemmer over 15 år har møterett, tale- og forslagsrett
og stemmerett på foreningens årsmøter. Hovedmedlemmer og familiemedlemmer over 15 år har også
rett til å la seg velge til representant.

§6
Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten er gjeldende pr kalenderår, fra 1.1. til 31.12.
Kontingentkrav for nytt år skal være utsendt medlemmene innen 15.januar med anmodning om
betaling innen 15. februar.
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Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen den betalingsfrist som er fastsatt i kontingentkravet
har ingen rettigheter i foreningen.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år vil normalt bli strøket fra registeret.
Ønskes nytt medlemskap må innmelding skje på vanlig måte.

§7
Styrehonorar/refusjon av utlegg
Styrehonorar skal vedtas av årsmøtet.
Reiseregninger/utlegg refunderes etter forhåndsavtale med styreleder og påfølgende innsendelse av
krav vedlagt originalbilag.
Krav om refusjon skal anvises av styreleder før utbetaling, ved styreleders fravær et av de øvrige
styremedlemmene.
Krav om refusjon fra styreleder anvises av et av de øvrige styremedlemmene.

§8
Årsmøte
Årsmøtet - som holdes hvert år innen 30. april - er foreningens høyeste myndighet.
Alle medlemmer som er registrert betalt for inneværende år har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere
samarbeidspartnere/media til møtet.
Styret sender ut/kunngjør varsel om dato for årsmøtet og med angivelse av frist (normalt 2 uker) for
innsendelse av saker som ønskes behandlet på møtet i tillegg til de faste postene. Innsendte forslag
må innholde kort beskrivelse av bakgrunn og formål, evt kostnader, gjennomføring, samt forslag til
vedtak.
Styret innkaller deretter til årsmøte - med minimum 2 ukers varsel, maksimum 4 ukers varsel - direkte
til medlemmene. Mottatte forslag som skal behandles på årsmøtet skal være inkludert i sakslisten.
Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som registreres. Fremmøte
kan skje ved fullmakt på dertil fastsatt skjema (se lyme.no/medlemssider), men ingen kan
representere flere enn 2 medlemmer ved fulllmakt.
På årsmøtet kan det bare behandles saker som er oppført i sakslisten etter innsendelse som
beskrevet ovenfor. Andre saker – bortsett fra endring av vedtektene - kan behandles og avgjøres når
2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av
saksliste.
All korrespondanse i forbindelse med årsmøtet skjer elektronisk .

§9

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1.
Behandle styrets årsberetning
2.
Behandle (og godkjenne) årsregnskap og budsjett
3.
Fastsette kontingent for påfølgende år
4.
Fastsette styrets honorar
5.
Behandle andre saker beskrevet i innkallingen, inkludert skriftlige forslag innsendt styret
innen angitt frist
6.

Foreta valg av:
a) Styreleder
b) Styremedlemmer
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c) Varamedlemmer
d) Valgkomité (fortrinnsvis styremedlemmer som trer ut av styret)
Styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité (2 personer) velges normalt for 2 år.
Styreleder velges separat.
Under valget skal sikres at ikke samtlige styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitémedlemmer
velges for samme periode.

§ 10
Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes normalt av styreleder. Ved styreleders fravær velges en møteleder blant de øvrige
styremedlemmene.
Styreleder/møteleder er ansvarlig for protokollføringen og at protokollen sendes ut til medlemmene.

§ 11

Valg og stemmegivning på årsmøtet

Generelle forslag til avstemning
For at et forslag skal bli vedtatt kreves alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer
anses som ikke avgitt.
Endring av vedtektene
For endring av vedtektene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Valg av personer til tillitsverv
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Det kan kun stemmes over kandidater som
er foreslått i innkallingen.
Valg skal foregå enkeltvis. Dersom en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av stemmene foretas
bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke.

§ 12
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.

§ 13
Styret
Foreningen ledes av et styre som består av styreleder og 3 styremedlemmer. I tillegg kommer inntil 4
varamedlemmer.
Det forutsettes at også varamedlemmene påtar seg oppgaver i forbindelse med administrasjon og drift
av foreningen.
Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er ansvarlig for den daglige drift og
forvaltning av foreningens anliggender i samsvar med vedtekter og vedtak i årsmøtet.
Styret forplikter medlemmene utad ved underskrift av styrets leder og ett av styremedlemmene i
fellesskap. Styret kan utferdige begrensede spesialfullmakter.
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Det er generell taushetsplikt om forhold innen foreningen – eventuelle uklarheter tas opp i styremøte.
Det er kun styrets medlemmer som kan uttale seg offentlig på vegne av foreningen.
Hvert enkelt av styrets medlemmer forplikter foreningen utad ved uttalelser om foreningens virke.
Uttalelser skal derfor være overensstemmende med foreningens generelle policy.

Styret skal:
1.
Innkalle til årsmøte(r) og iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.
Følge opp og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid
gjeldende instrukser og bestemmelser.
Styret kan:
3.
Opprette komiteer og/eller utnevne personer til spesielle oppgaver samt utarbeide
nødvendige instrukser for disse.
4.
Opprette lokalavdelinger og likemannsutvalg.

Styremøter
Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. For øvrig må styremøte
avholdes dersom to styremedlemmer krever det.
Styremøter kan også foregå ved telefon- eller nettmøte.
Det skal føres referat fra styremøtene og de vedtak som er fattet. Protokollen skal underskrives eller
bekreftes av de styremedlemmer som har deltatt.
Styret er vedtaksført når 3 av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.
Varamedlemmene har møte- og talerett på styremøtene og trer inn i styremedlems fravær når dette
anses nødvendig.

Endringer innen styret
Dersom et styremedlem/varamedlem må trekke seg tilbake før funksjonstiden er utløpt skal det gis
skriftlig informasjon til styreleder.
Ekskludering av styremedlem, ref § 4.

§ 14
Lokalavdelinger
Norsk Lyme Borreliose-Forening kan organiseres med lokalavdelinger,
Forslag om opprettelse av lokalavdelinger sendes styret som behandler dette og fremlegger det for
foreningens første ordinære årsmøte.
En lokalavdeling skal ledes av et lokalt valgt styre som er ansvarlig for avdelingens drift og
økonomistyring.
Bestemmelsene i § 5 om medlemmenes rettigheter gjelder også for lokalavdelinger.
En avdeling kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten ”hovedstyrets”
godkjennelse.
Lokalavdelinger skal føre standard regnskap vedlagt originalbilag, som skal innsendes
hovedforeningen innen 15.1. hvert år.
Regnskapet gjennomgås av foreningens økonomiansvarlige som rapporterer til foreningens styre.
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Økonomisk bidrag
Blir regnskapet godkjent, tilføres lokalavdelingen en av årsmøtet fastsatt prosentandel av foregående
års innkommet kontingentbeløp.
Prosentandelen fordeles mellom lokalavdelingene i henhold til avdelingens betalende medlemmer.
Representanter for lokalavdelingene kan inviteres til foreningens årsmøte etter nærmere angitte
bestemmelser som vedtas av årsmøtet.

§ 15
Likemannsarbeid
Foreningen kan organisere og utøve likemannsarbeid i henhold til de til enhver tid eksisterende behov.

§ 16
Vedtektsendring
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte innkalt som
beskrevet i § 8. Endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 17
Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av foreningen.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

Ovenstående vedtekter er vedtatt på stiftelsesmøtet til Norsk Lyme Borreliose-Forening den 6.4.2009.
Første endring: Av årsmøtet 2010.
Andre endring: Av årsmøtet 2013
Tredje endring: AV årsmøtet 2016
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