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§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage/tarmkreft.
§ 2 Organisasjonsområde
NORILCO er en landsdekkende interesseorganisasjon drevet på frivillig basis. Foreningen er
partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. NORILCO er assosiert medlem av Kreftforeningen.
§ 3 Formål
Foreningens formål er å ivareta interesser for stomi-, reservoaropererte og mage/tarmkreftrammede og for personer med sykdommer som kan føre til stomi- og
reservoaroperasjon og mage-/tarmkreft.
Hovedmål
NORILCO arbeider for å sette fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende
samt økt satsning på forebygging, forskning og diagnostikk for personer med stomi, reservoar
og mage-/tarmkreft.
Delmål
Dette søkes gjennomført ved å:
a. drive opplysende og veiledende virksomhet samt søke kontakt og samarbeid
med helsepersonell
b. drive likepersonstjeneste
c. Fremme de stomi- og reservoaropererte, og mage-/tarmkreftrammedes krav på
service fra helseinstitusjoner, apotek, bandagister og myndigheter.
d. utgi medlemsblad og ha en aktiv hjemmeside
e. samarbeide med andre funksjonshemmedes organisasjoner
f. samarbeide internasjonalt for å fremme stomi- og reservoaroperertes, og mage/tarmkreftrammedes interesser.
Foreningens grunntanke er at opererte/rammede som har tilpasset seg en hverdag med
stomi/reservoar, og mage-/tarmkreft har gjort erfaringer som kan være til hjelp for pasienter som
står foran /har gjennomgått en slik operasjon/situasjon.
§ 4 Medlemskap
4.1 Som medlemmer opptas alle som er stomi-, reservoaroperert, og mage-/tarmkreftrammet, alle
som er blitt forespeilet å måtte gjennomgå en stomi-, reservoaroperasjon, og alle som viser
interesse for stomi- og reservoaroperertes, og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer,
herunder pårørende, institusjoner, firmaer, helsepersonell og andre.
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4.2 Betalt medlemskontingent for medlemskategoriene; hovedmedlem, støtte- og
husstandsmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter. Betalt kontingent for
inneværende år er en forutsetning for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsleddene.
4.3 Kontingenten fastsettes av representantskapet. Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober
betaler en redusert medlemsavgift, men har fulle organisatoriske rettigheter fra og med
innmeldingsdato. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp
igjen før kontingent er betalt.
4.4 Kontingentandel til NORILCOs Ungdom (NU): Halvparten av innbetalt kontingent for NUs
medlemmer skal gå til NUs lokale lag til administrasjonsutgifter. Der det ikke finnes lokale lag av
NU går disse midlene til NU sentralt.
4.5 Æresmedlemskap tildeles av hovedstyret til en person som:
 Over lang tid har bidratt til å utvikle foreningen.
 Gjennom ekstraordinær innsats har fremmet NORILCOs interesser.
Æresmedlemmer fritas for medlemskontingent og inviteres som gjester til
representantskapsmøter. Forslag om æresmedlemskap kan fremsettes av hovedstyrets
medlemmer og av distriktsavdelingene med begrunnelse innen 1. februar. Hovedstyret
utpeker æresmedlemmer på bakgrunn av de innkomne forslag.
§ 5 Tillitsvalgte
Medlemmer som er ansatt, har styreverv eller har eierinteresser hos produsenter, importører og
leverandører av utstyr for stomiopererte, kan ikke være tillitsvalgt, likeperson eller ha andre verv
i NORILCO.
§ 6 Daglig drift
Sekretariatet forestår den daglige drift av foreningen. Daglig leder i samråd med styreleder
representerer NORILCO utad.
§ 7 Tvister
Avgjøring av tvister:
Tolking av disse lover og tvister om hvordan de skal forstås blir avgjort av hovedstyret med rett
til å anke til representantskapet. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige
tvistespørsmål som ikke direkte er løst av lovene.
§ 8 Oppløsning
NORILCO kan bare oppløses etter forslag fra:
a. Enstemmig beslutning i hovedstyret, ellerb. Når 8 distriktsavdelinger forlanger det.
Et slikt forslag skal sendes medlemmene til uravstemning etter at det er behandlet og eventuelt
vedtatt på ekstraordinært representantskapsmøte. Ved uravstemningen må minst 3/4 av
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medlemmene stemme for forslaget. Foreningens midler skal da overføres til Kreftforeningen og
øremerkes aktiviteter innenfor NORILCOs formål.
§ 9 Representantskapet
9.1 Representantskapet er foreningens øverste myndighet og består av representanter fra
distriktsavdelingene. Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i
representantskapet.
Følgende regler gjelder:
a.
b.
c.
d.

1 - 100
101 - 250
251 - 500
501 eller flere

medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer
medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer
medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer
medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer.

Hver distriktsavdeling har alltid så mange stemmer som medlemstallet betinger på bakgrunn av
innbetalt kontingent pr. 31.12. selv om distriktsavdelingen bare sender en representant.
Firmamedlemmer teller med i utregningen av distriktsavdelingens representanter og stemmer.
NORILCOs Ungdom består av alle medlemmer i foreningen mellom 15 og 35 år.
Ungdomsvirksomheten har til oppgave å organisere aktiviteter rettet mot denne aldersgruppen.
Hvert annet år møtes Ungdomsrepresentanter fra distriktsavdelingene for valg av styre i
NORILCOs Ungdom og andre årsmøtesaker. Styret i NORILCOs Ungdom stiller med 2
representanter til NORILCOs representantskapsmøte.
9.2 Reise og oppholdsutgifter
NORILCO dekker reise-/ oppholdsutgifter for én representant fra hver distriktsavdeling og for
deltakere som har oppgaver på Representantskapsmøtet.
9.3 Representant i representantskapet
For å være representant med stemmerett må vedkommende ha betalt medlemskontingenten for
inneværende år. Unntak gjøres for æresmedlemmer. De betaler ikke selv kontingent, men har
fortsatt fulle organisatoriske rettigheter og kan stille som representant. Alle som møter som
representanter skal ha skriftlig fullmakt fra sin distriktsavdeling. Fullmakten må inneholde navnet
på den eller de som møter som representanter samt eventuelle varamenn. Fullmaktene må
være hos sekretariatet senest en uke før representantskapsmøtet. Hovedstyret gir sekretariatet
i oppgave å foreta godkjenning av fullmaktene på bakgrunn av betalingsdata i
medlemsregisteret. Sekretariatet legger frem godkjente fullmakter for representantskapet. Det
skal kun leveres en fullmakt for hver distriktsavdeling, og denne skal inneholde alle navnene.
Sender en distriktsavdeling flere representanter skal det utpekes en leder for disse.
9.4 Representantskapet skal behandle følgende saker:




Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av dirigent, 2 referenter, 2 protokollunderskrivere samt tellekorps bestående av minst 3
representanter.
Årsberetning.
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Regnskap.
Evaluering/revidering av NORILCOs handlingsplan.
Fastsettelse av kontingent.
Behandling av innkomne forslag.
Fastsettelse av styrehonorar
Valg av styreleder, nestleder, 2 styremedlem, 2 vara, gruppeledere og personlig vara for
gruppelederne.
Valg av statsautorisert revisor.
Valg av valgkomité på 3 medlemmer med 1 vara, etter forslag fra hovedstyret.
Valgkomiteen
o innkalles første gang, 6 måneder etter valget, av administrasjonen og konstituerer
seg selv.
Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling av hovedstyret.
Avslutning.

På representantskapsmøtet kan det ikke behandles saker som ikke er oppført på sakslisten.
9.5 Avstemning
Avstemminger foregår ved opprop av de enkelte distriktsavdelinger. Dersom en
distriktsavdeling forlanger det, skal møtedirigenten beslutte at det skal være skriftlig
avstemming. Hver distriktsavdeling stemmer under ett, men fordeler sine stemmer som de selv
ønsker. Skriftlige avstemminger skal foregå på spesielt merkede stemmesedler som deles ut før
hver avstemming. Stemmer avgitt på andre enn de utdelte stemmesedler blir avvist. Det samme
blir stemmer som blir avgitt på annet enn det som er oppe til avstemming. Dersom det blir
stemmelikhet, foretas det loddtrekning.
9.6 Representantskaps møte, ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte:
Representantskapsmøte holdes hvert annet år i april/mai måned. Ledermøte arrangeres i det
mellom liggende år. Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen.
Representantskapet innkalles med minst 21 dagers varsel pr. brev til distriktsavdelingen.
9.7 Ekstraordinært representantskapsmøte skal holdes:
a. når hovedstyret finner det påkrevet, ellerb. når minst 8 distriktsavdelinger forlanger det.
Det innkalles på samme måte som for ordinært representantskapsmøte, med minst 14 dagers
varsel.
Ekstraordinært representantskapsmøte kan bare behandle og treffe vedtak i de sakene som er
kunngjort i innkallingen.
9.8 Representantskapet er beslutningsdyktig
Når mer enn halvparten av distriktsavdelingene er til stede. Lovendringer krever 3/4 flertall av
det totale antall stemmer. Eventuelle lovforslag og andre forslag som ønskes behandlet på
representantskapsmøtet må være sendt hovedstyret innen 1.februar det år møtet holdes. Alle
NORILCOs medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- og stemmerett.
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§ 10 Hovedstyret
Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre bestående av 7 medlemmer samt 2
varamedlemmer;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
leder av likepersonstjenesten
leder av foreldregruppen
leder av NORILCOs Ungdom

Alle styremedlemmer med unntak av leder for NU, velges av Representantskapet ved særskilt
valg.
10.1

Ved forfall av NORILCOs Ungdoms Leder tiltrer nestleder eller eventuelt annet styremedlem i
NORILCOs Ungdom hovedstyret. Representantskapet skal i tillegg velge 1 personlig vara for
henholdsvis leder av likepersonstjenesten og leder av foreldregruppen. Personlige vara må
velges i samråd med foreslått gruppeleder. Personlig vara innkalles ved forfall og har tale-,
forslags- og stemmerett. Ved personlig varas forfall innkalles annet medlem av gruppen med
tale-, og forslagsrett men ikke stemmerett.

10.2

Hovedstyret står ansvarlig for at NORILCO overholder de lover og avtaler vi er forpliktet til etter
norsk lov og inngåtte avtaler i arbeidslivet.

10.3

Hovedstyret godkjenner om distriktsavdelinger eller lokallag skal opprettes, nedlegges, slås
sammen eller deles og er behjelpelig med dette. Distriktsavdelingene holder egne årsmøter og
fastsetter egne lover (vedtekter). Bestemmelsene i distriktsavdelingenes lover (vedtekter) må
ikke stride mot NORILCOs lover.

10.4

NORILCOs hovedstyre meddeler prokura og signatur.

10.5

Revidert regnskap godkjennes av hovedstyret før endelig godkjenning på
representantskapsmøtet.

10.6

Hovedstyret skal legge frem for representantskapet årsmeldinger for styreperioden.

10.7

Hovedstyret skal legge frem for representantskapet en evaluering/revidering av NORILCOs
handlingsplan.

10.8

Hovedstyret er ansvarlig utgiver av NORILCO- nytt.

10.9

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er
styrelederens stemme avgjørende. Flertallet av hovedstyrets medlemmer kan forlange å få
holde styremøter. Hovedstyret kan oppnevne særskilte arbeidskomiteer med medlemmer
utenfor styret.
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10.10

Det gis anledning til honorering av hovedstyrets medlemmer med beløpsgrensen innenfor de til
en hver tid gjeldende regler for skattefritt beløp. Beløpet deles mellom av- og påtroppende
styremedlem det året det er valg.

10.11

NORILCOs hovedstyre har arbeidsgiveransvar for sekretariatet. Personalansvaret for Daglig
Leder utøves av styreleder med mindre hovedstyret vedtar annet.

10.12

Protokoll fra hovedstyremøter skal være godkjente av HS- medlemmene og tilgjengelig for
styrene i DA innen tre uker.

§ 11 Sekretariatet
11.1

Daglig leder har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet.

11.2

Sekretariatet forestår den daglige drift av foreningen.

11.3 Sekretariatets daglige leder deltar på hovedstyrets møter og fører protokollen med utsendelse til
hovedstyret innen en uke.
11.4

Ansatte i NORILCOs sekretariat kan ikke ha tillitsverv i NORILCO.

Årstall for vedtakene

Vedtatt på generalforsamling 1971 med senere endringer på generalforsamlingene 1972 og
1974,representantskapsmøtene 1975, 1977, 1978, 1980, 1980, 1982, 1984, 1988, 1992, 1994, 1996,
1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 og 2014, samt ekstraordinært representantskapsmøte
2005.
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