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Vedtekter for NORILCO avdeling Oslo  

§ 1. Navn 

Foreningens navn er NORILCO avdeling Oslo, heretter kalt «Foreningen». 

 

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

stomi, reservoar og mage- og tarmkreft, heretter kalt «Sentralleddet». 

§ 2.1 Foreningens virke  

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

retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldene for hele organisasjonen. Foreningen skal 

arbeide i samsvar med Sentralleddets vedtekter, formål og grunndokumenter. 

§ 2.2 Foreningens organisasjonsområde 

Foreningen er ideell og drives på frivillig basis. Den er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.  

§ 2.3 Foreningens medlemmer 

Foreningens medlemmer er hjemmehørende i Oslo og omegn. Dersom et medlem ønsker det, kan 

medlemskapet knyttes til en annen distriktsavdeling. 

§ 2.4 Registering i Frivillighetsregisteret 

Foreningen skal være innmeldt i Frivillighetsregisteret. 

 

§ 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. Personer som har sykdommer som kan føre til stomi/ 

reservoar eller mage/tarmkreft er også innbefattet. Det samme gjelder pårørende. 

§ 3.1 Formålet skal fremmes ved  

a) å informere og veilede pasienter og pårørende som selv ønsker dette, gjennom Foreningens 

likepersonstjeneste. 

b) å være et talerør for Foreningens pasientgrupper overfor kommunale myndigheter. 

c) å søke midler til Foreningens virksomhet. 

d) å opprettholde god kommunikasjon med sykehus og rehabiliteringssentre. 

 

§ 4 Medlemskap 

I Foreningen kan det tegnes  

a) hovedmedlemskap eller 

b) bedriftsmedlemskap. 

 

§ 4.1 Hovedmedlemskap 

Som hovedmedlem opptas personer som er berørt eller på annen måte har interesse for Foreningens 

arbeid og ønsker å støtte denne.  
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§ 4.2 Bedriftsmedlemskap 

Som bedriftsmedlemmer opptas institusjoner, firmaer og organisasjoner som støtter opp om 

foreningens formål. 

Bedriftsmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter. 

§ 4.3 Æresmedlem  

Etter enstemmig innstilling fra Foreningens styre kan årsmøte ved simpelt flertall utnevne 

æresmedlemmer. Den som utnevnes, må ha gjort en ekstraordinær innsats for Foreningen. 

Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i Foreningen med mindre de samtidig er 

hovedmedlem.    

§ 4.4 Utmeldelse 

Utmeldelse skal skje skriftlig til Foreningens styre. Medlemskapet opphører dersom kontingenten tross 

purring ikke er betalt de siste to år.  

 

§ 5 Medlemskontingent 
§ 5.1 Fastsettelse av kontingent  

Medlemskontingenten fastsettes av representantskapsmøtet. 

Hovedmedlem som ikke ønsker å motta medlemsbladet, betaler redusert kontingent. 

§ 5.2 Rettigheter knyttet til kontingenten 

Betalt medlemskontingent for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter. 

Gyldig kontingent er en forutsetning for å inneha eller stille som kandidat til verv i Foreningen. 

Nye medlemmer betaler redusert kontingent for innmeldingsåret hvis innmeldingen skjer etter  

30. september.  

 

§ 6 Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet. Kun hovedmedlemmer i Foreningen kan stemme ved 

årsmøtet. 

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

§ 6.1 Innkalling til årsmøte 

Innkalling skal skje skriftlig til alle medlemmer i Foreningen, med kunngjøring av saksliste og med 

minst seks ukers varsel.  

Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, skal sendes skriftlig per brev eller e-post og være 

mottatt av styret senest fire uker før årsmøtet avholdes.  

 

§ 6.2 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 alle Foreningens medlemmer 

senest tre uker før møtet avholdes. 

§ 6.3 Saksliste 

Følgende saker skal behandles på årsmøtet 

- Konstituering av årsmøtet. 

- Valg av møteleder og sekretær. 

- Valg av to personer til å skrive under protokollen. 



3 
 

- Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes. 

- Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte. 

- Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår. 

- Behandle innkomne saker. 

- Valg av styrerepresentanter. Disse velges for to år av gangen. Det skal velges leder, kasserer, ett 

styremedlem og ett varamedlem i like år. I ulike år velges nestleder, sekretær, ett styremedlem og ett 

varamedlem.  

- Valg av valgkomité som skal bestå av tre medlemmer. Disse velges for et år. Styret legger frem 

innstilling på valgkomité. 

- Valg av enten:  

a) to eller flere frivillige revisorer eller  

b) en autorisert eller statsautorisert revisor, eller en registrert regnskapsfører som objektivt kan utføre 

revisjonsoppdraget. 

 

Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i Foreningens valgte styre består av personer som har eller 

har hatt stomi/reservoar, mage/tarmkreft, eller er pårørende til en slik person. 

 

§ 6.4 Gjennomføring av årsmøte 

Årsmøtet ledes av møteleder som velges ved møtets åpning. 

For å kunne la seg velge til styret, ha tale- forslags- og stemmerett må hovedmedlemmet ha gyldig 

medlemskap registrert i Foreningen. 

Årsmøtet avgjør ved avstemming om et hovedmedlem er inhabilt. 

Foreningens styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

§ 6.5 Valg 

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre noe annet er bestemt i vedtektene her.  

Alle valg skal skje skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme verv, eller når et 

hovedmedlem ber om det.  

§ 6.6 Protokoll 

Protokollen skal inneholde valg, forslag og vedtak fra årsmøtet og underskrives av de valgte 

protokollunderskriverne. 

 

§ 7 Medlemsmøter 

Medlemsmøte avholdes så ofte styret finner det formålstjenlig med minimum fem møter i året. På 

medlemsmøtene kan alle saker behandles, dog ikke slike saker som etter vedtektene skal behandles på 

årsmøtet. Innkalling skal skje skriftlig. 

Det er kun medlemmer med hovedmedlemskap registrert i Foreningen, som har stemmerett. 

Medlemsmøtet avgjør ved avstemming om et hovedmedlem er inhabilt. 

Foreningens styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

§ 8 Foreningens styre 

Foreningens styre er øverste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av 

Foreningen.  

Leder i NORILCOs Ungdom avdeling Oslo tiltrer Foreningens styre. Stedfortreder kan møte når 

NORILCO Ungdom avdeling Oslos styre bestemmer dette. 
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§ 8.1 Styremøter 

Styret innkalles til møte når styreleder finner det nødvendig, eller når minst tre styremedlemmer 

forlanger at det avholdes styremøte.  

§ 8.2 Styrets beslutningsdyktighet 

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

Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  

Styret treffer beslutninger i alle saker, unntatt slike som skal behandles på årsmøtet.  

Foreningens styre oppnevner representanter til representantskapsmøtet. 

§ 8.3 Protokoll 

Det føres protokoll fra styremøtene. Denne skal godkjennes på neste ordinære styremøte. 

 

§ 9 Økonomi 
Leder og kasserer samt tillitsvalgte som tegner/underskriver på vegne av Foreningen, kan ikke være 

ektefelle/samboer eller beslektet i rett oppadstigende/nedstigende linje. 

§ 9.1 Beregning av driftstilskudd 

Foreningens driftstilskudd beregnes på bakgrunn av medlemsantall, aktiviteter og oppsparte midler. 

Beregningsmodellen vedtas av representantskapsmøtet. 
 

§ 10 Rapportering  

Årsrapport skal sendes i egen mal til NORILCOs sekretariat innen 15. april hvert år. Denne skal 

inneholde årsberetning, årsregnskap og oppdatert styreliste for den kommende perioden. 

 

§ 11 Vedtektsendringer 

Endring av vedtektene skal behandles på årsmøtet og krever 2/3 flertall. 

 

§ 12 Oppløsning 

Forslag om oppløsning, deling eller sammenslåing med andre distriktsavdelinger skal forelegges 

Sentralleddet.  

 

Retningslinjer for samarbeid mellom Foreningen og NORILCO 

Ungdom avdeling Oslo, heretter kalt NU. 

1. Årsmøte i NU må avholdes minst 35 (trettifem) dager før foreningens årsmøte. 

2. Eventuelle forslag fra NUs årsmøte som ønskes behandlet på foreningens årsmøte, må være 

levert innen fristen; jfr. § 6. 

3. Foreningen og NU bør ha et godt samarbeid når det gjelder det økonomiske. Hvis det er 

mulig, bør NU ha egen kasserer. 

4. Foreningens og NUs regnskap føres separat. 

5. Foreningens revisor reviderer NUs regnskap. 

6. NU leverer til Foreningens årsmøte: Årsrapport og regnskap for foregående år og budsjett og 

aktivitetsplan for innværende år. 
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7. NU kan søke Foreningen og Sentralleddet om ekstra midler til gjennomføring av 

aktivitetsplanen. 

8. Halvparten av kontingenten fra NUs medlemmer skal tilkomme NU til dekning av dennes 

administrasjonsutgifter. Disse midlene tilfaller NORILCOs Ungdom sentralt dersom NU 

avvikles. 

9. Leder i NU tiltrer Foreningens styre. Stedfortreder kan møte når NUs styre bestemmer dette.  

10. Leder i NU inviteres på ledermøte i tillegg til distriktsavdelingens representanter, for NUs 

lokallags egen regning.  

 

Sist endret etter vedtak på årsmøtet i 2021. 
 

 


