
 

VEDTEKTER 

LYMFEKREFTFORENINGEN 

 

 

Endret: 

 
Ekstraordinært årsmøte 24. januar 2008 

 

Årsmøte 7. mai 2010 

 

Landsmøte 5. mai 2012 

 

Landsmøtet 2. mai 2014 

 

Landsmøte 8. mai 2015 

 

Landsmøte 4. mai 2018 

 

Landsmøte 3. mai 2019 

 

Landsmøte 17. juni 2020 



 
 

§ 1. NAVN 

Foreningens navn er Lymfekreftforeningen. 

 
§ 2. FORMÅL 

Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres 

pårørende. Foreningen skal være samarbeidende med Kreftforeningen og det faglige 

lymfekreftmiljøet i Norge. 

 
§ 3 FORENINGENS OPPGAVER ER Å: 

a) være til støtte for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres familie 

(likepersonsarbeid) 

 

b) informere medlemmene og andre om fremskritt innen behandlingen av lymfekreft, inklusiv 

behandling og oppfølging av komplikasjoner. 

c) informere leger og andre om risiko for, symptomer på og diagnostisering av lymfekreft 

d) bedre behandlings– og rehabiliteringstilbud til pasienter som er rammet av lymfekreft 

e) fremme rettigheter og krav overfor myndigheter, leger og annet fagpersonell 

f) holde medlemmene oppdatert gjennom medlemsblad, internett, brosjyrer ol. 

 
§ 4. MEDLEMSKAP 

Foreningen består av vanlige medlemmer og familiemedlemmer. 

 
a) Medlemmer 

Rett til medlemskap har alle som har eller har hatt lymfekreft, deres pårørende og andre 

interesserte. 

b) Familiemedlemmer 

Medlemskapet gjelder for alle medlemmer i familien. Familiemedlemmet må være tilknyttet et 

eksisterende hovedmedlem. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter på årsmøte 

sentralt og lokalt.  

§ 5. KONTINGENT 

Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av landsmøtet. Styret kan i særlig tilfelle innvilge 

fritt medlemskap. 

 
§ 6. HOVEDSTYRE 

Foreningen skal ha et styre som er ansvarlig for foreningens drift. Hovedstyret skal avlevere 

årsberetning på landsmøtet. 

 
Hovedstyret skal bestå av 5 faste medlemmer. I tillegg velges to varamedlemmer, som innkalles ved 

behov. 



 

I hovedstyret skal flertallet selv ha eller ha hatt lymfekreft. Det bør minimum være en 

pårørenderepresentant i hovedstyret. 

Hovedstyret og styrets leder velges for 2 år, men slik at ikke mer enn 4 av hovedstyret kan byttes ut 

samtidig. 

 
For at hovedstyret skal være beslutningsdyktig må minst 4 være til stede, inklusive møtende 

varamedlemmer. Ved likt stemmetall har styrets leder dobbeltstemme. 

 
Hovedstyret kan nedsette et arbeidsutvalg til å forberede hovedstyresakene. Arbeidsutvalget arbeider 

etter mandat fra hovedstyret. 

Lymfekreftforeningens administrative enhet er sekretariatet. Sekretariatet er tilstede på 

hovedstyrets møter. En av disse refererer fra møtene. Arbeidsområde og fullmakter for 

sekretariatet gis av hovedstyret. 

 
§ 7. Landsmøte 

a) Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet velger styre og valgkomité med simpelt 

flertall. Ordinært landsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned på sted som fastsettes av 

hovedstyret. Dersom hovedstyret finner det hensiktsmessig å kombinere landsmøtet med et annet 

arrangement, skal det likevel være anledning til det på annen tid av året. Ekstraordinært landsmøte kan 

innkalles av hovedstyret når det oppstår situasjoner som etter hovedstyrets eller revisors oppfatning er av en 

slik karakter at årsmøtet bør ta stilling til dem. Hovedstyret må innkalle til ekstraordinært landsmøte når 

minst 20 % av medlemmene krever det. 

b) Adgang til landsmøtet har de medlemmene som har betalt årskontingenten for inneværende år. 

Innkallelse med saksliste kunngjøres per internett senest 1 måned før landsmøtet. Sakspapirer gjøres 

tilgjengelig til påmeldte landsmøtedeltakere senest 14 dager før landsmøtet. 

c) Ved avstemning på landsmøtet har alle fremmøtte medlemmer stemmerett. Enhver med stemmerett 

kan kreve skriftlig avstemning. Beslutninger krever simpelt flertall dersom ikke annet følger av 

vedtektene. Forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett. 

 
d) Landsmøtet kan med bindende virkning kun treffe beslutninger i saker som framkommer av 

innkallelsen, jfr pkt b). Forslag til endringer i vedtektene må være hovedstyret i hende senest 6 uker før 

årsmøtet. 

e) Saksliste for ordinært landsmøte skal minst inneholde følgende punkter: 

 
1. Godkjenning av innkalling. 

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 

3. Godkjenning av saksliste. 

4. Årsmelding og orientering av denne. 



 
5. Årsregnskap og godkjenning av dette. 

6. Hovedstyrets budsjett 

7. Andre saker til behandling. 

8. Fastsettelse av kontingenter. 

9. Valg: 

a. Leder til hovedstyret 

b. Medlemmer til hovedstyret. 

c. Fire medlemmer til valgkomitéen. 

d. Revisor. 

 
§ 8. VALGKOMITÉ 

Landsmøtet velger en valgkomité på 4 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig være 

medlem av hovedstyret. 

Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg av medlemmer til hovedstyret. Innstillingen skal gjøres 

tilgjengelig samtidig med andre sakspapirer til landsmøtet. 

§ 9. KREFTFORENINGEN 

Lymfekreftforeningen er tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem, jfr Kreftforeningens 

vedtekter § 2-1 d og skal inngå samarbeidsavtale med Kreftforeningen. 

 
§ 10. SAMARBEID 

Foreningen skal arbeide for å: 

1. Etablere gode samarbeidsforhold med andre pasientforeninger. 

2. Etablere gode samarbeidsforhold med fagpersoner og helsepersonell i det offentlige helsevesen.  

3. Etablere gode samarbeidsrelasjoner med tilsvarende pasientforeninger internasjonalt. 

 

 
§ 11. LYMFEKREFTFORENINGENS LOKALLAG 

 

1. Lokallagets navn er Lymfekreftforeningen (lokalnavn) 

- Lymfekreftforeningen (stedsnavn) skal være et lokallag for Lymfekreftforeningen i området 

(stedsnavn). 

- Lymfekreftforeningens lokallag er underlagt Lymfekreftforeningens vedtekter og 

retningslinjer gitt av landsmøtet. 

- Lokallaget råder selv over egne midler innenfor rammene av Lymfekreftforeningen formål. 

Lokallaget er alene ansvarlig for de forpliktelser det påtar seg. 

- Lokallaget må ha eget organisasjonsnummer ved registrering i Enhetsregisteret i 

Brønnøysund 

- Hovedstyret kan i særlige tilfeller gripe inn overfor lokallagets disposisjoner, dersom disse er i strid 

med vedtektene 

- Lokallaget skal minimum avholde 2 møter i året. 

 
2. Årsmøtet 



 

Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 15. mars og innkalling skal 

kunngjøres med minst tre ukers varsel. 

Årsmøtet skal behandle: 

- Konstituering: 

Godkjenning av innkallelse og saksliste 

Valg av møteleder 

Valg av referent 

Valg av 2 personer til å underskrive protokollen 

 
- styrets årsberetning 

- årsregnskap og budsjett 

- valg 

- innkomne forslag 

 
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minimum 14 dagers varsel når styret eller minst 

halvparten av medlemmene krever det. 

 
Lokallagets styre er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal lede lokallagets virksomhet, samt sørge for at regnskaps- og økonomiforvaltning er 

forsvarlig. 

 
Lokallaget skal sende årsberetning og regnskap til foreningens sekretariat innen 1. april. 

 
3. Valg 

Årsmøtet velger lokallagets styre bestående av 

- styreleder (funksjonstid 2 år) 

- 2-5 styremedlemmer (funksjonstid 2 år) 

- valgkomite, to medlemmer (funksjonstid 1 år) 

 
Flertallet av medlemmene i styret skal ha eller ha hatt lymfekreft, eller være pårørende. 

 

Styret konstituerer seg selv på første styremøte og velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant de 

valgte styremedlemmene. 

 
Valgkomiteen består av to medlemmer, og velges av årsmøtet. 

Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg av medlemmer til styret. Innstillingen skal sendes ut 

sammen med innkalling til årsmøtet. 

 
4. Medlemmer 

Medlemmer av Lymfekreftforeningen er automatisk medlem/ tilhørende nærliggende lokallag. 

 
5. Økonomi, Regnskap og Budsjett 



 

Lokallagets økonomi baseres på tilskudd fra Lymfekreftforeningen og på midler foreningen selv 

skaffer til veie. Regnskap og budsjett følger kalenderåret. Kasserer legger fram årsregnskap for 

styret og godkjennes av årsmøtet. 

6. Oppløsning av Foreningen 

 

Oppløsning av lokallag kan vedtas av årsmøte i lokallaget med 2/3 flertall av de fremmøtte, eller 

etter vedtak i hovedstyret. Eventuelle gjenværende midler etter at lokallagets forpliktelser er 

dekket, tilfaller Lymfekreftforeningen. 

 
§ 12. REGNSKAP/REVISJON 

 

Hovedforeningens regnskapsår faller sammen med kalenderåret. Regnskapet skal revideres av 

registrert revisor. 

 
§ 13. EKSLUSJON  

 

Medlemmer, og eller avdelinger, som motarbeider Lymfekreftforeningen eller handler i strid med 

vedtektene, kan ekskluderes av hovedstyret etter forutgående varsel. 

Det skrives protokoll om eksklusjonsvedtaket, som underskrives av samtlige hovedstyremedlemmer. 

 

§ 14. OPPLØSNING AV FORENINGEN 

Et forslag om oppløsning av foreningen kan bare vedtas i et ekstraordinært landsmøte som innkalles 

med dette som eneste sak på dagsordenen. For at en oppløsning skal kunne vedtas må minst 2/3 av 

de avgitte stemmer være avgitt for oppløsning. De aktiva foreningen eier ved oppløsning etter at alle 

passiva er dekket skal gis til Kreftforeningen. 

 


