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VEDTEKTER FOR NORILCO, AVD. ØSTFOLD. 

 

§  1. Foreningens navn 
Foreningens navn er NORILCO – Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage- 

og tarmkreft – avdeling Østfold. Heretter kalt «foreningen». 

 

§  2.  Foreningens generelle virkeområde 
Foreningen er en distriktsavdeling som er organisatorisk knyttet til NORILCO – Norsk 

forening for personer med stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. Heretter kalt 

«Sentralleddet». 

§  2.1   

Foreningen er en selvstendig økonomisk og juridisk enhet. Den er underlagt Sentralleddets 

vedtak og retningslinjer, som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele 

organisasjonen. Foreningen skal arbeide i samsvar med Sentralleddets vedtekter og formål. 

Foreningen er drevet på frivillig basis, og er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.  

§  2.2  Inntekter 

Foreningens drift er basert på driftstilskudd fra «Sentralleddet» og regionale og 

fylkeskommunale støtteordninger. 

§  2.3  Foreningens medlemmer 

Foreningens medlemmer er hjemmehørende i Østfold. Dersom et medlem ønsker det, kan 

medlemskapet knyttes til en annen distriktsavdeling. 

§  2.4  Registrering i Enhetsregisteret 

Foreningen skal være innmeldt i enhetsregisteret i Brønnøysund, og opplysningene der må 

oppdateres hvert år etter valg på årsmøtet. 

 

§  3  Formål 
Foreningens formål er å ivareta interessene til personer som skal få -, eller har fått 

stomi/reservoar og/eller er diagnostisert med mage/tarmkreft. 

§  3.1 Formålet skal fremmes ved 

a) Å informere og veilede pasienter og pårørende som selv ønsker dette, samt 

arrangere medlemsaktiviteter. 
b) Å informere om Foreningens pasientgrupper til helsemyndighetene. 
c) Å ha god kommunikasjon med sykehus og helsehus. 

d) Å søke midler til Foreningens virksomhet.  
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§  4  Årsmøte 
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Kun medlemmer med medlemskap registrert i 

foreningen kan stemme på distriktsavdelingens årsmøte. 

§  4.1  Tid for årsmøte 

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

§  4.2  Innkalling til årsmøtet 

Innkalling til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste, skje skriftlig til alle 

medlemmer i distriktsavdelingen senest fire uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet 

på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet. 

§  4.3  Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når Foreningens styre eller 1/5 av Foreningens 

medlemmer skriftlig krever det, og det samtidig opplyses om hvilken sak som ønskes 

behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til 

Foreningens medlemmer innen en uke før møtet finner sted. 

§  4.4  Saksliste for årsmøtet 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet: 

• Konstituering av årsmøtet. 

• Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet. 

• Valg av to protokollunderskrivere. 

• Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes. 

• Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår. 

• Innkomne saker. 

• Valg av styre. 

• Valg av valgkomité.  

• Valg av statsautorisert revisor. 

• Vedtektsendringer kan meldes inn som sak. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret til sammen består av 

medlemmer som er personer med stomi, reservoar og/eller mage-/tarmkreft eller 

pårørende til disse. 

§ 4.5  Gjennomføring av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av møteleder som velges ved møtets åpning. For å kunne la seg velge til 

styret samt å delta i møtets forhandlinger med tale-, forslags- og stemmerett må man ha 

gyldig medlemskap i Foreningen. 

§ 4.6  Valg og beslutninger 

Foreningen følger sentralleddets vedtekters valgbestemmelser. Alle valg skal foregå skriftlig 

dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når et medlem ber om det. For 

øvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemninger. Beslutninger treffes ved alminnelig 

flertall. Medlemmer av NORILCO kan velges til organisasjonsledd, utvalg og komiteer nedfelt 

i vedtektene. Forutsetning for å bli tillitsvalgt i NORILCO er at man har et aktivt medlemskap 

og at man ikke har forfalt utestående gjeld. 
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Leder og nestleder velges for ett år av gangen. Resten av styret velges med to års 

funksjonstid slik at halve styret er på valg hvert år. Vara er på valg hvert år. 

Ved behandling av saker der vedkommende styremedlem har direkte interesser, plikter 

vedkommende å melde sin inhabilitet. Ved behandling av slike saker i styret, som har direkte 

innvirkning på rammevilkår for egen avdeling, skal styremedlemmet melde sin inhabilitet. 

§ 4.7 Valgkomité 

Foreningens styre innstiller og årsmøte velger 2- 3 medlemmer. Komitéen konstituerer seg 

selv. Foreningens valgkomité må få tilgang til medlemslister som returneres til leder etter 

valget. Medlemmer i valgkomitéen må skrive under taushetserklæring. 

§ 4.8 Protokoll 

Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen som skal godkjennes av de valgte 

protokollunderskriverne. 

 

§ 5  Foreningens styre 
Foreningens styre er øverste myndighet mellom årsmøtene, og har det daglige ansvaret for 

driften av distriktsavdelingen. For at nytt styre og årsmøtet skal godkjennes, må styret bestå 

av minimum 3 personer. 

Dersom det er etablert ungdomslag tiltrer lederen foreningens styre som 

ungdomsrepresentant, med stemmerett. Ved ungdomslagets leders forfall i DA styret møter 

nestleder eventuelt annet styremedlem av ungdomslaget. 

§ 5.1  Styremøter 

Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av distriktsavdelingens midler 

tilsier det. 

§ 5.2  Styrets vedtaksdyktighet 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved 

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

§ 5.3  Protokoll fra styremøter 

Det skal føres protokoll for styremøtene. Protokollen godkjennes på neste ordinære 

styremøte. 

§ 5.4  Styrets oppgaver 

Styret skal sammen lede Foreningens arbeid og representere NORILCO på en god måte. 

Styret påser at rapporteringen til «Sentralleddet» er i samsvar med gjeldende retningslinjer. 

Alle tillitsvalgte medlemmer skriver under taushetserklæring og plikter etter beste evne å 

utføre de oppdrag de blir pålagt i samsvar med NORILCOs vedtekter. 

Leder og kasserer samt tillitsvalgte som tegner / underskriver på vegne av 

distriktsavdelingen, kan ikke være ektefelle / samboere eller i nær familie i rett opp-

/nedstigende linje. 

§ 5.4.1  Leder 

Leder har den daglige ledelse av Foreningen. Leder kan ikke fungere som kasserer. Leder 

velges av årsmøtet ved særskilt valg. Leder velges for ett år av gangen. 
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§ 5.4.2  Nestleder 

Velges av årsmøte ved særskilt valg, og skal avlaste leder i den daglige ledelsen av 

foreningen. Nestleder velges for ett år av gangen. Nestleder kan fungere som kasserer eller 

sekretær. 

§ 5.4.3  Kasserer 

tar hånd om kassen og fører regnskap. Utbetalinger skjer i samråd med leder og attesteres 

av lederen. 

§ 5.4.4  Sekretær 

fører referat fra styrets møter og sørger for føring og oppbevaring av protokoller. Sekretær, i 

samarbeid med leder, har også ansvaret for å sende søknad om regionale midler. 

§ 5.4.5  Likepersonsleder 

må ha gjennomgått likepersonskurs og ha erfaring som likeperson. Likepersonslederen skal 

organisere likepersonstjenesten og bidra til undervisning ved Lærings- og mestringssentrene 

og skoler. 

 

§ 6  Ungdomsgruppe 
velger eget styre som leder ungdomsgruppen, og organiserer egne medlemsaktiviteter. 

Ungdomsgruppen får et årlig driftstilskudd fra foreningen. Protokollene fra styremøtene i 

ungdomsgruppen sendes foreningen til informasjon. Ved årsavslutning utarbeides det 

årsrapport og regnskapsrapport som sendes til NORILCO Østfold, minst 30 dager før 

foreningens årsmøte. Regnskap med nødvendige bilag sendes foreningens revisor så snart 

som mulig etter årsavslutning. 

 

§ 7  Revisor 
Foreningens revisor er et statsautorisert selskap. Alle bilag skal være attestert av avdelingens 

leder. Regnskapet følger kalenderåret.  

 

§ 8  Foreningens rapportering 
Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap samt 

rapportering på likepersonsaktivitet skal sendes Sentralleddet uoppfordret innen 15. april 

hvert år. 

 

§ 9  Vedtektsendringer 
Endring av vedtektene må behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. 

 

§ 10  Oppløsning 
Forslag om oppløsning eller deling / sammenslåing skal forelegges NORILCO’s hovedstyre. 

 

 

Vedtektene for NORILCO, avd. Østfold, ble vedtatt på årsmøte ……. 


