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§1

Navn
Foreningens navn er Norsk forening for slagrammede (NFS). Lokallagenes navn skal
utformes slik at foreningens navn kommer først og deretter stedsnavn. (Eks.: NFS
Ullensaker )

§2

Målsetting
• Redusere antall hjerneslag i Norge
• Bedre rehabiliteringstilbudet til slagrammede
• Arbeide for at tid fra symptom på hjerneslag inntreffer til innleggelse på
sykehus blir kortest mulig
NFS ønsker å:
• Gi informasjon om risikofaktorer og hvordan man unngår disse
• Styrke rehabiliteringen etter hjerneslag
• Lette overgangen fra sykehus/rehabiliteringsinstitusjon til hjemmet
• Hjelpe slagrammede og pårørende gjennom likemannsarbeid og informasjon
• Utføre helsepolitisk arbeid til beste for slagrammede

§3

Medlemskap
Medlemskap i NFS er åpent for slagrammede, pårørende og andre interesserte. Et
flertall av medlemmene i hovedstyret og lokallagsstyrene må bestå av slagrammede
eller deres pårørende. Medlemskontingentens størrelse fastsettes på årsmøtet for det
påfølgende år. Medlemskontingenten fordeles likt mellom hovedstyret og lokallaget.
Medlemskontingenten fra hovedstyret utbetales til lokallagene på grunnlag av
foregående års antall betalte medlemmer. Utbetalingen skjer så snart som mulig og
senest 1. juni. For lokallag som ikke har lokallagsstyre, men kun har en
kontaktperson, vil lokallaget få kr 500 til dekning av administrative utgifter.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent de to siste år mister sitt medlemskap i
NFS.

§4

Partnerskap
NFS vil bringe pasientorganisasjon, vitenskap og industri sammen i partnerskap for å
utvikle dialogen mellom vitenskap og allmennheten i forståelse for hjerneslag og
hvordan det kan forebygges.

Samarbeid i partnerskap beskriver hvordan et selskap eller en organisasjon kan
komme bedre i kontakt med NFS og samtidig øke sin profil og sitt engasjement i
Norge for å øke forståelsen for å forebygge sykdom.
§5

Lokallag
NFS medlemmer i en eller flere kommuner kan danne eget lokallag. Lokallagene bør
minimum bestå av 15 medlemmer. Opprettelse av lokallag må godkjennes av
hovedstyret.

§6

Studievirksomhet
Som medlem av Studieforbundet Funkis har NFS fått tilgang til mange nyttige kurs for
våre medlemmer og en god ordning for finansiering av vår studievirksomhet. Voksenopplæring er et godt redskap for å øke motivasjonen i lokallaget samtidig som det gir
medlemmene nyttig informasjon og kunnskap. Alle lokallag skal ha en studieleder
som samarbeider med hovedstyrets studieleder i planlegging, gjennomføring og
rapportering av kurs/orienteringer gjennomført med støtte fra Funkis. Likemannsarbeid er en av våre høyt prioriterte oppgaver, og hovedstyret vil i samarbeid med
lokallagene gjennomføre likemannsorienteringer hos lokallagene.

§7

Ansvarlige organer
Hovedstyrets ansvarlige organer er:
1.
Årsmøtet
2.
NFS hovedstyre
Lokallagets ansvarlige organer er:
1.
Årsmøtet
2.
Styret

§8

Årsmøtet
Organisasjonen er demokratisk oppbygd slik at alle medlemmer over 15 år har
møterett, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge til representant i styrende
organer.
a. Hovedstyret
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes senest innen
utgangen av mars måned. Årsmøtet behandler bare de saker som står uttrykkelig
nevnt i sakspapirene. Årsmøteperioden er ett år. Årsmøtet består av NFS hovedstyre,
delegater fra alle lokallag og representanter for enkeltmedlemmer. Medlemmer som
ikke er medlemmer av et lokallag, fremmer forslag på årsmøterepresentanter til
hovedstyret senest to måneder før årsmøtet. Hovedstyret vil etter loddtrekning velge
en representant pr 20 medlemmer for disse. Lokallag med inntil 100 medlemmer etter
medlemsliste pr 31.12 har 1 stemmeberettiget. Lokallag med over 100 medlemmer
etter medlemsliste pr 31.12 har 2 stemmeberettigede Årsmøtet er beslutningsdyktig
når de tilstedeværende lokallag representerer mer enn halvparten av antall lokallag.
Årsmøtet velger NFS hovedstyre, valgkomité og revisor. NFS hovedstyre skal minst

bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær 3 styremedlemmer og 2
varamedlemmer. Et medlem av hovedstyret skal ivareta foreningens studiearbeid.
Valg av leder og nestleder skal skje ved særskilte valg. Valgkomiteen består av 3
medlemmer og 1 varamedlem. Personer fra hovedstyret kan ikke sitte i valgkomiteen.
Styremedlemmene velges for 2 år og kan gjenvelges. Varamedlemmer velges for 1 år
og kan gjenvelges. Valg-perioden gjøres slik at halvparten av styrets medlemmer står
på valg hvert år.
Årsmøtet varsles med minst 3 måneders varsel. Hovedstyret, lokallag og
enkeltmedlemmer kan fremme saker til behandling på årsmøtet. Saker som ønskes
behandlet må meldes skriftlig til NFS hovedstyre senest 2 måneder før årsmøtet.
Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst 3 ukers varsel. Saksliste med relevante
sakspapirer skal følge innkallingen til årsmøtet.
b. Lokallaget
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang hvert
år innen utgangen av mars måned.
Styret kunngjør årsmøtet med minst 3 ukers varsel. Endelig innkalling med saksliste
skal kunngjøres minst 1 uke før årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet
i årsmøtet, må bringes inn skriftlig for styret senest 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtet velger lokallagets styre som minimum består av leder, økonomiansvarlig og
1 medlem. Én i lokallaget velges til studieleder.
Årsmøtet velger medlemmer til styret for to år, men slik at halvparten av styrets
medlemmer står på valg hvert år.
§9

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i NFS skal holdes når hovedstyret, eller minst 50 % av NFS
lokallag krever det.
Ekstraordinært årsmøte i lokallaget kan innkalles med 14 dagers varsel når styret
vedtar dette med 2/3 flertall, eller når minst halvparten av medlemmene
krever det .

§ 10

Hovedstyret
Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene og er
ansvarlig overfor årsmøtet. Årsmøtet gir hovedstyret fullmakt eller pålegg om hvilke
saker hovedstyret skal arbeide med. Hovedstyret er ansvarlig for å nedsette egne råd
og utvalg.

§ 11

Lokallagsstyret
Lokallagsstyret leder lokallagets arbeid og er ansvarlig overfor lokallagets årsmøte.
Årsmøtet gir lokallagsstyret fullmakt eller pålegg om hvilke saker styret skal arbeide
med. Styret er ansvarlig for å nedsette egne råd og utvalg.

§ 12

Økonomi og forretningsmessig virksomhet
Alle organisasjonsledd er selv ansvarlig for sin økonomi. Herunder også eventuell
gjeld. Lokallagene må registreres i Brønnøysundregistrene for å få
organisasjonsnummer som er nødvendig for å opprette bankkonto. Lokallagene må
være registrert i Frivillighetsregisteret for å få Grasrotmidler i Norsk Tipping. Ønsker
lokallagene å drive Bingo, må de registreres i Lotteritilsynet i Førde.

§ 13

Årsmelding, regnskap og protokoller
Alle organisasjonsledd skal avgi årsmelding og årsregnskap og sende inn protokoll fra
årsmøtet.
Årsmelding og årsregnskap skal følge kalenderåret.
Hovedstyrets årsmelding og årsregnskap legges frem og behandles på årsmøtet.
Lokallagenes årsmelding, årsregnskap og protokoll sendes hovedstyret umiddelbart
etter avholdt årsmøte.
Organisasjonsleddenes regnskap skal føres i samsvar med reglene for god
regnskapsførsel og undergis betryggende revisjon.

§ 14

Signatur og prokura
Hovedstyret og lokallagets styre innehar organisasjonsleddets signaturrett.
Hovedstyret kan delegere signaturretten til leder.
Signaturretten omfatter bl.a. rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev og
pantobligasjoner.

§ 15

Endring av vedtektene
Endringer i vedtektene kan vedtas med 2/3 flertall av årsmøtet.

§ 16

Nedleggelse av Norsk forening for Slagrammede (NFS)
Nedleggelse av Norsk forening for Slagrammede (NFS) kan bare skje etter vedtak i
årsmøtet. Vedtaket må treffes med minst 2/3 flertall, og avstemningen skal være
skriftlig. Foreningens aktiva skal brukes til foreningens formål.

