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VEDTEKTER
FOR
FORENINGEN FOR BARNEPALLIASJON
(Vedtatt på Generalforsamlingen 25. april 2021)

§1

Foreningens navn

Foreningens navn er Foreningen for barnepalliasjon (FFB)
Foreningens engelske navn er Norwegian Association for Children’s Palliative Care.

§2

Formål og funksjon

Foreningens formål er å rette fokuset på at barn som lever med en livsbegrensende eller livstruende
sykdom skal få tilrettelagt et lindrende tilbud (barnepalliasjon).
Foreningen skal bidra med informasjons- og opplysningsarbeid innenfor barnepalliasjon.
Foreningen skal ha et helhetlig menneskesyn, være politisk uavhengig og diagnose- og livssynsnøytral.
Foreningen er basert på frivillig arbeid uten vederlag til andre enn styreleder.

§3

Juridisk

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for
gjeld.
Foreningens grunnkapital skal være kr. 1 500 000,-.

§4

Medlemmer

Alle kan være medlem av foreningen.
Foreningen har tre former for medlemskap:
•
•
•

Hovedmedlemskap gir medlemmet alle demokratiske rettigheter i foreningen.
Familiemedlemskap gir en utvalgt kontaktperson i familien alle demokratiske rettigheter i
foreningen. Øvrige medlemmer av husstanden kan benytte foreningens aktiviteter og tilbud.
Støttemedlemskap innebærer økonomisk støtte til foreningen, men gir ikke medlemmet
rettigheter utover å kunne delta på generalforsamling og benytte foreningens fordelsavtaler.

Alle medlemmer skal betale kontingent som fastsettes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis.
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Ethvert medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter i foreningen.
Vedkommende kan fratas sin medlemsstatus frem til skyldig kontingent er oppgjort.

§5

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.
Generalforsamlingen er åpen for alle medlemmer (herunder støttemedlemmer) og øvrige inviterte.
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen april måned.
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av
foreningens stemmeberettigede medlemmer krever det.
Generalforsamlingens oppgaver er følgende:
•
•
•
•
•
§6

Behandle foreningens årsmelding og årsregnskap for seneste år, samt budsjetter og mål
Behandle innkomne forslag på den vedtatte dagsorden, herunder vedtektsendringer
Behandle forslag om ambassadører og høyeste beskytter
Fastsette medlemskontingenten og styreleders honorar
Velge styre- og varamedlemmer, revisor og regnskapsfører, samt valgkomité.
Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst en måneds varsel for ordinær generalforsamling og
minst 14 dagers varsel for ekstraordinær generalforsamling.
Innkallingen skal sendes direkte til alle medlemmer pr post, og gjøres kjent via nyhetsbrev, Facebook,
Twitter og foreningens nettside.
Alle medlemmer kan sende styret forslag til saker de ønsker at generalforsamlingen skal behandle.
Forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen skal være sendt til styret senest to uker
før generalforsamlingen skal avholdes. Fullstendig saksliste med tilhørende dokumenter skal være
tilgjengelig for medlemmene senest en uke før generalforsamlingen skal avholdes.
Ordinær generalforsamling kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
sakslisten senest en uke før generalforsamlingen skal avholdes. Øvrige saker kan behandles når minst
to tredeler av de stemmeberettigede krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med
godkjenning av sakslisten.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og avgjøre saker som er kunngjort i innkallingen.

§7

Avholdelse av generalforsamling

Generalforsamlingen ledes av en valgt dirigent som ikke behøver å være medlem av foreningen.
Styret kan beslutte at generalforsamlingen skal avholdes digitalt når dette anses hensiktsmessig.
Ingen medlemmer har mer enn en stemme. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
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En beslutning av generalforsamlingen krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke noe annet er
bestemt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Dersom det foreligger mer enn et forslag skal personvalg skje skriftlig. Bare foreslåtte kandidater kan
føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning må stemmesedlene inneholde
samme antallet forskjellige kandidater som antallet som skal velges. Blanke stemmesedler,
stemmesedler som har oppført kandidater som ikke er foreslåtte, eller annet antall kandidater enn det
som skal velges, anses som ikke avgitte.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidatene som har mottatt flest stemmer. Er det stemmelikhet ved
omvalget skal valget avgjøres ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, 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 valgomgang, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne
avstemmingen anses de som har mottatt flest stemmer som valgt. Er det stemmelikhet ved omvalget
skal valget avgjøres ved loddtrekning.
Dirigenten skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen som skal publiseres på
medlemsportalen til foreningens nettside.

§8

Styret

Foreningen skal ha et styre med 4 – 6 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Medlemmene av styret velges av den ordinære generalforsamlingen etter forslag fra styret. Valg av
styremedlemmer skal skje ved skriftlig avstemning dersom det er flere kandidater til vervet. Dersom
det kun er en kandidat til vervet, kan generalforsamlingen – såfremt ingen har innsigelser – velge
kandidaten med applaus fremfor skriftlig avstemning.
Et styre- eller varamedlem må enten ha betalt hoved- eller familiemedlemskap for å kunne velges.
Styremedlemmer tjenestegjør i to år og gjenvalg av et styremedlem kan skje ved to anledninger.
Natasha Pedersen har en rett til å bli gjenvalgt som styremedlem i foreningen ved flere enn to
anledninger, og generalforsamlingen plikter å gjenvelge Pedersen som styremedlem hvis hun ønsker
dette.
Styreleders honorar fastsettes av generalforsamlingen, jf. § 5.
Øvrige styremedlemmer kan få godtgjørelse i form av deltakelse på kurs.

§9

Generalsekretær

Stillingen som generalsekretær innebærer det overordnede ansvaret for foreningens administrative
oppgaver.
Generalsekretæren velges av styret.
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§ 10 Arbeidsgrupper
Styret kan etablere midlertidige arbeidsgrupper på nærmere definerte arbeidsområder.
Arbeidsgruppene kan være åpne for alle medlemmene i foreningen eller bestå av oppnevnte personer.

§ 11 Vedtektsendringer
Beslutning om å endre vedtektene treffes av ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha
vært på sakslisten til innkallingen.
Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer.
En beslutning om å endre vedtektene § 12 (oppløsning av foreningen) krever tilslutning av alle de
avgitte stemmer.

§ 12 Oppløsning av foreningen
Oppløsning av foreningen kan kun behandles på ordinær generalforsamling.
Beslutning om oppløsning krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer.
Dersom den ordinære generalforsamlingen beslutter at foreningen skal oppløses, skal det innkalles til
ekstraordinær generalforsamling tre måneder senere for endelig oppløsning av foreningen.
Dersom foreningen oppløses, skal foreningens midler overføres til driften av Andreas Hus
(barnehospice) avdeling 5.
Eventuell sammenslutning med andre foreninger skal ikke anses som oppløsning av FFB.

