
 

Vedtekter til Foreningen for barnepalliasjon FFB 
Endret på årsmøte den 28.04.19. Heretter kalt 
Generalforsamling. 

 

§ 1 FORENINGENS NAVN 

Foreningens navn: Foreningen for barnepalliasjon med forkortelse FFB. 

Det Engelske navnet til foreningen: Norwegian Association for Childrens Palliative Care. 
 

§ 2 FORMÅL OG FUNKSJON 

Formålet med Foreningen for barnepalliasjon er å rette fokuset på at barn som lever med en 
livsbegrensende eller livstruende sykdom, skal få tilrettelagt et lindrende tilbud kalt 
barnepalliasjon. Videre styrke omsorgen rundt barna og familiene til å bli sett og hørt. 
Organisasjonen skal være helsepersonell, barnas og familiers talerør, være en pådriver 
ovenfor myndigheter, forskningsinstitusjoner, helsesektoren, for å få dem til å sette fokus på, 
og igangsette tiltak i tråd med internasjonale anbefalinger i forhold til barnepalliasjon. 
Foreningen skal også bidra med informasjons og opplysningsarbeid i barnepalliasjon. 
Foreningen har et helhetlig menneskesyn, er diagnosenøytral, politisk uavhengig og 
livssynsnøytral. 
Våre mål er: 
• Å øke kunnskapen om barnepalliasjon 
• Å bidra til at barnepalliasjon blir etablert som egen utdanning og innarbeidet i all helse 

og sosialfaglige utdanninger 
• Å bedre omsorgstilbudet for alvorlig syke og døende barn, pårørende og berørte 
• Å få etablert spesialiserte, døgntilgjengelige team for barnepalliasjon 
• Å få etablert egne enheter for barnepalliasjon – kalt hospice 
• Å bidra til en åpen og verdig dialog omkring temaet døden for barn 
• Å bidra til økt fokus og støtte til forskning på barnepalliasjon 
• Å øke kunnskapen og forståelsen om ventesorg 
• Å bidra til at omsorgs- og behandlingstilbudet innen barnepalliasjon, også gjelder for 

gravide som trenger det (perinatal) 
• Å danne et kunnskapssenter til barnepalliasjon. 
 

§ 3 Juridisk  

Foreningen er definert som en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og 
begrenset ansvar for gjeld. Foreningen skal imidlertid drives ut fra grunnlegger og stifters 
ånd, Natasha Pedersen. 
 

§ 4 Medlemmer 
 

• A: Organisasjonen er åpen for alle. 

• B: For å bli medlem må man tegne medlemskap- betale medlemskontingent. 

• C: Det er ulike type medlemskap i organisasjonen: 
 

Hovedmedlemskap er personlige medlemmer – med alle demokratiske rettigheter 

De personlige medlemmene, også kalt ordinære medlemmer, utgjør grasrota i 

organisasjonen. Medlemmene har alle demokratiske rettigheter, som å stille til valg og å 

stemme på generalforsamlingen. 



Generalforsamlingen er møteplassen medlemmene har for å utøve innflytelse over 

organisasjonen ved oppmøte selv. Utgangspunktet er ett medlem, en stemme, og gjennom 

valg av tillitsvalgte, budsjett og andre vedtak på årsmøtet bestemmer medlemmene hva 

organisasjonen skal gjøre. 

De personlige medlemmene er ryggraden i organisasjonen, som deltar på aktivitetene og 

som gjennom organisasjonsdemokratiet bestemmer hva og hvordan. De personlige 

medlemmene er i kategorien pårørende, helsepersonell eller andre. 

Familiemedlemskap - Representerte rettigheter 

Familiemedlemskap vil som oftest bety at husstanden tegner ett medlemskap og at alle som 

tilhører husstanden kan benytte seg av organisasjonens aktiviteter/tilbud.  Siden 

medlemskap i organisasjonen er basert på samtykke, er det kun hovedmedlemmet eller 

kontaktpersonen, som har demokratiske rettigheter i organisasjonen. Rent praktisk tegnes et 

hovedmedlem pr husstand med et fritt antall tilleggs medlemmer, eller et medlemskap for 

hele familien med én kontaktperson. Familiemedlemskap er medlemmer i kategorien 

pårørende, helsepersonell og andre. 

Støttemedlemmer - uten demokratiske rettigheter 

Støttemedlemskap er et givermedlemskap, hvor en støtter organisasjonen med en 

kontingent, men uten at man har medlemsdemokratiske rettigheter eller deltar på 

organisasjonens aktiviteter og arrangementer. Støttemedlemmer mottar gjerne informasjon 

om organisasjonsdriften; som medlemsblad og andre publikasjoner. 

Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, familier og organisasjoner og eller 
institusjoner og bedrifter. Støttemedlemskap innebærer økonomisk støtte til Foreningen for 
barnepalliasjon og gir ingen medlemsrettigheter utover dette, annet enn å kan benytte seg av 
fordelsavtaler som FFB har. Støttemedlemmene skal betale kontingent fastsatt av 
generalforsamlingen. 
 
Alle medlemskap i FFB gir fordeler i form av rabatt i nettbutikken og hotellavtaler og andre 
avtaler som FFB har inngått på vegne av organisasjonen. 
 
 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 
 
Alle medlemmer som har betalt Hovedmedlemskap eller familiemedlemskap har stemmerett 
og er valgbare til styret og som vara i FFB. Et varamedlem er som oftest stedfortredende for 
et styremedlem. Vara er ikke knyttet til person. 

 
§ 6 Kontingenten 
 
Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen og betales forskuddsvis. Foreningen for 
barnepalliasjon FFB startet med medlemskap 01.01.10. Medlemmer som skylder kontingent 
for mere enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem 
av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er 
betalt. 
 
 
 
 
 
 



§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse  
 
Styreleder honoreres og honoraret fastsettes av styret og legges inn i budsjettene som 
vedtas på Generalforsamlingen hvert år. 
 
Medlemmer av Styret kan få godtgjørelse i form av deltakelse på kurs innen barnepalliasjon 

og andre kurs som er hensiktsmessige så langt økonomien tillater og man finner 

hensiktsmessig. 

 

§ 8 Generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Generalforsamlingen skal avholdes 
innen april måned. 
Generalforsamlingen innkalles av styret med 1 måneds varsel, direkte til medlemmene 

pr.post, via nyhetsbrev, Facebook, Twitter og hjemmesiden. Forslag som skal behandles på 

generalforsamlingen skal være sendt til styret senest 2 uker før Generalforsamlingen. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før 

Generalforsamlingen. 

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan også invitere 

andre personer, og/eller media til å være tilstede. Generalforsamlingen er vedtaksført med 

det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og 

stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer.  

Alle medlemmer kan sende inn forslag til saker de ønsker at generalforsamlingen skal 

behandle. Disse må sendes inn skriftlig innen gitt tidsfrist. Styret skal ta stilling til forslag som 

kommer inn, og nødvendige sakspapirer til forslag som skal opp på generalforsamlingen, 

skal sendes ut til alle medlemmene sammen med de andre sakspapirene 

Generalforsamlingen kan ikke behandle 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 

sakslisten. 

Det utarbeides protokoll fra generalforsamlingen som blir lagt ut på vår hjemmeside. 

 

§ 9 Ledelse av generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av 

Foreningen for barnepalliasjon FFB 

 

§ 10 Stemmegivning på generalforsamlingen 
 
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 

føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må 

stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved 

vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke 



foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte 

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis 

ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som 

har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige 

kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 11 Generalforsamlingens oppgaver 

generalforsamlingen skal: 
Behandle Foreningen for barnepalliasjon sin årsmelding og årsregnskap for siste år 

1) Behandle innkomne forslag som er satt opp på den vedtatte dagsorden 
2) Fastsette medlemskontingent  
3) Behandle Foreningen for barnepalliasjon sine budsjetter og mål 
4) Behandle forslag om vedtektsendringer 
5) Behandle forslag om ambassadører og høyeste beskytter 
6) Velge: 

 a) Styreleder, styremedlemmer og vara. Funksjonstiden for disse er to år. 
b) Revisor og regnskapsfører 
c) Valgkomite 
 
 

§ 12 Ekstraordinære generalforsamlinger 
 

Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel 
av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 
 
Det innkalles på samme måte som for ordinære generalforsamlinger, med minst 14 dagers 
varsel. 
 
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 
kunngjort i innkallingen. 

 

§ 13 Styret 
 
Styret er FFBs utøvende organ. Valg av styret finner sted på den ordinære 
generalforsamlingen. Forslag til kandidater skal fremmes av styret i foreningen. 
Styremedlemmer velges for to år av gangen, således at tilnærmet halvparten er på valg hvert 
år. Styret består av 4-6 medlemmer. Organisasjonens grunnlegger, Natasha Pedersen, skal 
til enhver tid sitte i styret som styremedlem. Styret i foreningen fungerer også som 
styringsgruppe i prosjekter. Styremedlemmene som skal sitte i styret må også avgi 
politiattest for frivillige organisasjoner.  
 
Valget foregår ved skriftlig avstemming ved flere kandidater til et verv. Hvis det kun er en 
kandidat til et verv, kan man, hvis ingen i årsmøtet har innsigelser mot det, velge inn 
kandidaten med applaus i stedet for skriftlig valg. Gjennvalg kan finne sted to ganger. Ved 



endring i mellom valgperioden kan styret konstituerer seg selv. Foreningen ledes av et styre 
på 4 -6 medlemmer og 2 vara medlemmer.  
Vara er ikke personlige vararepresentanter. 
Styret er høyeste myndighet mellom Generalforsamlingene 
 

Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Foreningen for barnepalliasjon sin 

økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Representere Foreningen for barnepalliasjon utad. 
 
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 
Styret kan også konstituere seg selv mellom Generalforsamlingen. 

 
 
§ 14 Arbeidsgrupper 
 
Styret etablerer midlertidige arbeidsgrupper på nærmere definert arbeidsområde som for 

eksempel i prosjekter. Arbeidsgruppen skal ha en tidsavgrenset funksjonstid, som kan 

forlenges. 

Arbeidsgruppene kan være åpne for alle medlemmer i organisasjonen eller bestå av 

oppnevnte personer fra organisasjonen. 

§ 15 Generalsekretær 
 
Natasha Pedersen ansettes som Generalsekretær i Foreningen for barnepalliasjon. 

 
§ 16 Vedtekt om midler 
 
Foreningens grunnkapital er 1,5 mill, som skal være innestående på bankkonto 1503 

3795874 

 
§ 17 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinær 

generalforsamling etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte 

stemmene. 

 

§ 18 Oppløsning (§ 18 kan ikke endres.) 

Oppløsning av Foreningen for barnepalliasjon FFB, kan bare behandles på ordinær 

Generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært 

Generalforsamling 3 måneder senere.  



Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Foreningen for 

barnepalliasjon FFB om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til 

dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15 

Alle midler som Foreningen for barnepalliasjon har, skal ved en oppløsning overføres til Vårt 

eget hus A/S – barnehospice for barn. 

Vedtektene ble sist endret på årsmøtet 28.04.19 


