VEDTEKTER
FOR LUNGEKREFTFORENINGEN
vedtatt på stiftelsesmøtet 9. november 2008 (sist revidert 28. april 2018)

§ 1. NAVN
Foreningens navn er Lungekreftforeningen
Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt lungekreft og deres
pårørende. Foreningen er partipolitisk og religiøst/livssynsmessig uavhengig.
Foreningen skal samarbeide med Kreftforeningen gjennom å være assosiert medlem av denne, jf.
Kreftforeningens vedtekter § 2-1 d.
Foreningen skal være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund.
§ 2. FORMÅL
Foreningens formål er å gi hjelp, støtte og råd til pasienter som har eller har hatt en lungekreftdiagnose og
deres pårørende og å ivareta deres interesser.
§ 3. OPPGAVER
Foreningen skal bl.a. arbeide for å:









Drive opplysende og veiledende virksomhet om lungekreft overfor pasienter og deres pårørende.
Være pådriver for økt og styrket forskning om lungekreft.
Være pådriver for at helsepersonell tidligst mulig avklarer symptomer på lungekreft og stiller riktige
diagnoser, og at kreftbehandlingen for den enkelte kommer i gang snarest mulig.
Drive likepersonarbeid.
Ha løpende, nær kontakt med helsefaglige miljøer.
Drive påvirkningsarbeid for å fremme pasienters og pårørendes rettigheter og krav.
Samarbeide med Kreftforeningen og pasientforeninger som er assosierte medlemmer av
Kreftforeningen, om lungekreftarbeidet spesielt, men også ellers hvor det er naturlig med gjensidig
samarbeid.
Søke kontakter og samarbeide internasjonalt.

§ 4. MEDLEMSKAP
Som medlem av foreningen har rett til å bli opptatt:



Alle personer som har eller har hatt lungekreft.
Ektefelle, samboer, partner eller annen nærstående til person som har eller har hatt lungekreft.

Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter som møterett, tale- og forslagsrett,
stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
Medlemmer må ha bostedsadresse i Norge

Foreningen har to medlemskategorier: Individuelle medlemmer og Familiemedlemmer. Medlemmer i
samme familie og med felles folkeregistrerte bostedsadresse kan tegne familiemedlemskap.
Medlemskapet gjelder for inntil åtte medlemmer av familien.
Tillitsvalgte har taushetsplikt om personopplysninger de får kjennskap til gjennom sitt engasjement i
foreningen.
Tillitsvalgte som misligholder sine verv, og medlemmer som motarbeider Lungekreftforeningens
vedtekter og ikke retter seg etter lovlige vedtak i organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes.
Suspensjon/eksklusjon avgjøres av Lungekreftforeningens hovedstyre.

§ 5. KONTINGENT
Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemskapet opphører hvis
kontingenten ikke er betalt i løpet av siste foregående kalenderår.
Nyinnmeldte medlemmer etter 1.11 betaler pris for ett års medlemskap som gjelder både for
inneværende og neste år, men da slik at minimum 50 kroner av medlemskontingenten regnskapsføres
som innbetalt i innmeldingsåret.

§ 6. LANDSMØTE
Landsmøtet er foreningens øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai måned på
sted fastsatt av styret.
Foreningens styre kan innkalle til ekstraordinært landsmøte for behandling av særskilt sak som ikke kan utstå
til det ordinære landsmøtet. Styret skal innkalle til ekstraordinært landsmøte når minst 20 % av medlemmene
krever det. For ekstraordinært landsmøte gjelder de regler for møterett, saksbehandling osv. som er fastsatt
for landsmøte.
Alle foreningens medlemmer som har betalt kontingenten til foreningen, har rett til å møte på landsmøtet.
Alle fremmøtte medlemmer har hver én stemme.
Alle medlemmer som har rett til å møte på landsmøtet, har rett til å fremme forslag til landsmøtet i saker
som angår foreningens virksomhet, inkludert forslag til endringer i foreningens vedtekter. Forslag i slike saker
innsendes til hovedstyret senest 5 uker før landsmøtet skal avholdes, slik at styret kan forberede forslagene
for landsmøtet og føre dem opp i innkallingen til landsmøtet. Tidspunkt for og innkalling til landsmøte skal
kunngjøres på foreningens nettsider og i medlemsbladet Pust minst 8 uker i forkant.
Påmeldte deltakere får tilsendt endelig saksliste og sakspapirer senest 14 dager før landsmøtet finner sted. .
Landsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er oppgitt på sakslisten.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Øvrige saker vedtas med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Enhver møtende med stemmerett kan
kreve at et vedtak treffes ved skriftlig avstemming.
Landsmøtet ledes av dirigent valgt av Landsmøtet.
Det settes opp protokoll/referat fra landsmøtet som undertegnes av to representanter landsmøtet har valgt.
§ 7. LANDSMØTETS OPPGAVER

Landsmøtet skal behandle og treffe vedtak i følgende saker som skal være angitt i innkallingen:
 Valg av dirigent og referent for landsmøtet.
 Valg av to representanter til å undertegne protokollen.
 Styrets årsmelding.
 Årsregnskap for foreningen.
 Rapport fra revisor om regnskapet og foreningens økonomiske status.
 Forslag til endring av foreningens vedtekter.
 Saker som styret fremmer for landsmøtet.
 Saker som medlemmer fremmer for landsmøtet.
 Fastsette kontingenter for medlemmer.
 Budsjett for foreningen.
 Valg av styrets leder.
 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
 Velge statsautorisert revisor for foreningen.
 Valg av medlemmer av valgkomiteen.
§ 8. HOVEDSTYRE
Foreningen skal ha et styre som skal sørge for forsvarlig organisasjon og økonomisk styring av virksomheten,
samt for å lede og være ansvarlig for foreningens drift.
Styret skal bestå av styreleder, 5–7 medlemmer etter landsmøtets vedtak og inntil 5 varamedlemmer.
Styrets leder velges separat. Alle valg skjer for en tjenestetid på 2 år. Valgene skal søkes gjennomført slik at
kun halvparten av styret, inklusive varamedlemmene, er på valg hvert år. Alle i styret kan gjenvelges, men
maksimal tjenestetid er seks år sammenhengende. I spesielle tilfeller – dersom landsmøtet ikke finner andre
kandidater – kan dette avvikes.
Styrets leder, medlemmene og varamedlemmene må være medlem av foreningen, både på valgtidspunktet
og i hele tjenestetiden. Det bør søkes oppnådd at minst halvparten av det samlede styret, inklusive
varamedlemmene, til enhver tid består av medlemmer som har eller har hatt lungekreft.
Bortsett fra oppgavene for styrets leder fordeler styret selv arbeidsoppgavene for styret på de enkelte
medlemmene.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3-deler av det samlede styret, inklusive møtende varamedlem ved
medlems forfall, deltar i møtet. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.
Styret avholder møter når det er behov, men minst fire møter i året. Det avholdes alltid møter for behandling
av årsmelding, årsregnskap og budsjett som skal fremlegges for landsmøtet, og for forberedelse av andre
saker som kommer opp som krever behandling og vedtak i landsmøte.
Varamedlem som møter ved forfall fra styremedlem, har stemmerett i møtet og alle rettigheter og
forpliktelser ellers som styremedlem har. Alle varamedlemmer innkalles til første styremøte etter
landsmøtet, men uten stemmerett hvis de ikke møter for medlem med forfall. Vararepresentanten trer inn
for den resterende del av valgperioden dersom styremedlemmet fratrer eller faller fra i sin valgperiode.
Styreleder leder styremøtene. Ved valgt styreleders forfall til møte, velger styret en av de møtende
medlemmer til å lede møtet, og dennes stemme er avgjørende ved stemmelikhet.
Styreleder representerer foreningen utad.
§ 9. SEKRETARIAT

Til å forestå de daglige oppgaver i foreningen som styret ønsker utført, organiserer styret et sekretariat for
foreningen. Sekretariatet består av det antall personer som er nødvendig for foreningens virksomhet.
Sekretariatet rapporterer til styret v/styreleder.
§ 10. VALGKOMITÉ
Til å fremme innstilling til landsmøte på valg av styreleder samt medlemmer og varamedlemmer til styret,
skal foreningen ha en valgkomité på tre personer og to vararepresentanter valgt av landsmøtet.
Valgkomiteens medlemmer må ha medlemskap i foreningen og ha betalt kontingenten.
Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger en leder.
Landsmøtet kan vedta en instruks for valgkomiteens arbeid.
Hovedstyret fremmer forslag til landsmøtet på medlemmer av valgkomiteen. Alle i valgkomiteen kan
gjenvelges, men maksimal tjenestetid er seks år sammenhengende. I spesielle tilfeller – dersom landsmøtet
ikke finner andre kandidater – kan dette avvikes.
Leder av valgkomiteen skal avholde møte med styret før valgkomiteen starter sitt arbeid.
Valgkomiteen skal i god tid, og senest 4 uker før landsmøtet, skriftlig levere styret sitt forslag til innstilling.
§ 11. LOKALE FORENINGER
Medlemmene av Lungekreftforeningen i hvert fylke, eventuelt i annet klart angitt geografisk område, kan
etablere seg som lokalforening i Lungekreftforeningen. Etablering av lokallag skal godkjennes av hovedstyret.
Lokalforeningens navn skal bestå av Lungekreftforeningen + fylkesnavnet, eventuelt det annet klart angitte
geografiske område.
For lokalforeningen skal det velges et styre hvor medlemmer har en funksjonstid for to år av gangen. Det bør
tilstrebes at ikke alle medlemmer av styret er på valg samme år. Styret i lokalforeningen skal bestå av en
styreleder valgt ved eget valg, minst to styremedlemmer og ett varamedlem. Det bør søkes oppnådd at
minst halvparten av det samlede styret, inklusive varamedlemmene, til enhver tid består av medlemmer
som har eller har hatt lungekreft. Styret konstituerer seg selv.
Årsmøtet til lokallaget skal også velge en revisor og en valgkomite på minimum to personer.
Lokalforening mottar fra Lungekreftforeningen ¾-deler av kontingenten som er betalt til foreningen av de
medlemmer som har medlemskap via lokalforeningen. Denne kontingentandel – basert på godkjent antall
betalende medlemmer året før – overføres hvert år til lokalforeningen etter at revisor har godkjent antallet.
Lokalforeningen skal avholde årsmøte og sende inn årsmelding og regnskap for foregående år til hovedstyret
innen 31. mars hvert år.
Lokalforeningen er underlagt Lungekreftforeningens vedtekter og retningslinjer. Det innebærer bl.a. at alle
lokalforeningsmedlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter (jf. § 4).
Lokallagene rår selv over sine midler innenfor Lungekreftforeningens formål. Hovedstyret kan i særlige
tilfeller gripe inn overfor lokallagets disposisjoner, dersom disse er i strid med Lungekreftforeningens
vedtekter.
Oppløsning av lokallag kan vedtas på årsmøtet i lokallaget med ¾ flertall av avgitte stemmer. Forslag om
oppløsning må være tilsendt Lungekreftforeningens hovedstyre i god tid før årsmøtet. Hovedstyret kan
avvikle et lokallag hvis det ikke følger vedtektene. Eventuelle gjenværende midler etter at lokallagets
forpliktelser er dekket, tilfaller Lungekreftforeningen.
§ 12. REGNSKAP OG REVISJON

Foreningen skal føre løpende regnskap og utarbeide delårsregnskaper og årsregnskap i samsvar med norsk
lov. Regnskapet skal revideres av statsautorisert revisor. Årsregnskapet skal behandles og vedtas
av årsmøtet.
Et vilkår for at Lungekreftforeningen skal få tilskudd fra Kreftforeningen er at Lungekreftforeningen følger
norsk lov, følger innsamlingskontrollens retningslinjer, Kreftforeningens etiske retningslinjer og at
Lungekreftforeningen leverer årsmelding og revidert årsregnskap.
Vil Lungekreftforeningen motta annen offentlig støtte må revidert regnskap påregnes fremlagt.
§ 13. OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Lungekreftforeningen kan vedtas av et ekstraordinært landsmøte som har dette
som eneste sak på dagsorden. Forslaget som fremmes for det ekstraordinære landsmøtet må være vedtatt
enstemmig av hovedstyret med hele styret til stede og ha tilslutning fra minst 1/3 av lokalforeningene.
Forslag om oppløsning må være sendt til alle foreningens medlemmer med anledning til å utale seg til styret
om det innen en måned før innkallingen sendes ut.
Det ekstraordinære landsmøtet innkalles ellers etter samme regler som for innkallingen av landsmøtet.
For at oppløsningen skal være vedtatt må minst 3/4 av foreningens medlemmer, tilstedeværende på det
ekstraordinære landsmøtet, ha stemt for oppløsning.
De aktiva foreningen eier ved oppløsning etter at alle passiva er dekket, overføres til Kreftforeningen.
Lokalforeninger opprettet etter reglene i disse vedtekter oppløses også ved Lungekreftforeningens
oppløsning. Medlemmene av en lokalforening kan imidlertid fortsette lokalforeningens virksomhet i egen
regi, men har da ingen Lungekreftforening å være knyttet til og må eventuelt søke om særskilt samarbeid
med Kreftforeningen hvis det skulle være ønskelig og mulig.

