VEDTEKTER FOR LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN
Vedtektene ble første gang vedtatt på stiftelsesmøte 11. juni 1988, og er senere endret på Landsmøte
3. juni 1989, 2. september 1990, 10. februar 1991, 22. april 1995, 26. mars 2000, 23. april 2006, 25. mai
2008, 11. april 2010, 2. juni 2013 og 27. april 2019.
KAPITEL 1 - NAVN, FORMÅL OG ORGANISASJON
§ 1-1 NAVN
Foreningens navn er ”Leppe-/ganespalteforeningen” i Norge med initialene LGS
Foreningen er en interesseorganisasjon for barn, ungdom og voksne med leppe-/kjeve-/ganespalte,
deres foreldre og andre interesserte.
§1- 2 FORMÅL
Foreningens formål er å:
•

Utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har leppe-/kjeve-

•

Arbeide for å bedre de økonomiske, praktiske og behandlingsmessige forhold ved det å ha

•

Spre kunnskap om leppe/kjeve/ganespalte til sykehus, helsestasjoner, fødeavdelinger, skoler

/ganespalte og deres familier.
leppe-/kjeve-/ganespalte.
og barnehager.

•

Arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til denne diagnosegruppers behandling og

•

Arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.

utfordringer.

§1-3 ORGANISASJON
Organisasjonens organer er
•
•
•
•

Landsmøtet og eventuelt ekstraordinært landsmøte.
Sentralstyret
Likepersoner
Lokallagene

KAPITTEL 2- MEDLEMSKAP

§2-1 MEDLEMMER
Alle med interesse for foreningens formål kan bli medlemmer i foreningen

§2-2 KONTINGENT
Det betales en kontingent pr. medlem en gang pr. år. Medlemmer som betaler kontingent, har alle
rettigheter i foreningen, og er valgbare til alle verv. Kontingenten for medlemskap fastsettes av
landsmøtet.

KAPITTEL 3 - ORGANER
§3-1 LANDSMØTET
Landsmøtet og eventuelt ekstraordinært landsmøte er organisasjonens øverste myndighet
ORDINÆRT LANDSMØTE
Ordinært landsmøte skal avholdes innen 1. juli hvert år.
Innkalling:
Dato for landsmøte skal varsles med minimum seks uker. Frist for innkomne saker er tre uker etter
varslingsdato. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer legges ut på foreningens hjemmeside
www.lgs.no senest to uker før landsmøte.
Beslutningsdyktighet
Landsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er godkjent av de stemmeberettigede som er tilstede.
Avstemming
Medlemmene har stemmeplikt. Hver representant som har betalt kontingent og som er tilstede på
Landsmøtet har kun en stemme.
Avstemming foregår normalt ved håndopprekning.
Med unntak av vedtak om vedtektsendringer eller oppløsning avgjøres saker på landsmøte med simpelt
flertall, dvs Stemmeberettigede er alle medlemmer som har betalt medlemskontingent.
Skriftlig votering nyttes dersom minst 1/10 av de frammøtte stemmeberettigede krever det.
Hvis det stemmes over to eller flere forslag, blir det forslaget som har fått flest stemmer vedtatt.
Ved valg skal alle voteringer være skriftlige. Unntak kan gjøres dersom det bare er en kandidat til et
verv.
Protokoll
Sentralstyret har ansvaret for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av to
representanter.
Dagsorden

Landsmøtets dagsorden skal omfatte:
1.

Godkjenning av innkalling

2.

Godkjenning av dagsorden

3.

Konstituering:
a. valg av møteleder
b. valg av to referenter
c. valg av to protokollunderskrivere
d. valg av to personer til tellekorps. Antall stemmeberettigede
registreres.

4.

Godkjenning av årsmelding

5.

Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning

6.

Vedtak om kontingent

7.

Saker fra sentralstyret
a) Vedtektsendringer
b) Retningslinjer for fondet
c) Øvrige saker

8.

Innkomne saker

9.

Handlingsplan

10.

Godkjenning av budsjett for inneværende år

11.

Valg
a. Sentralstyret består av:
• leder
• nestleder
• økonomiansvarlig
• sekretær
• ett styremedlem
• ett styremedlem
b. Valgkomite som består av tre medlemmer som velges for en periode på to år

Sentralstyret velges for to år og konstituerer seg selv på første styremøte etter landsmøte.
Mandat: Sentralstyret bør ha en sammensetning både mht landsdekkende representasjon, kobling til
begge spalteteamene og en balansert representasjon mht kjønn.

12.2 Revisor
Sentralstyret engasjerer en statsautorisert revisor med ansvar for revideringen av foreningens regnskap.

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært landsmøte skal avholdes nå sentralstyret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Det
skal innkalles med minimum to ukers varsel, og kan bare behandle de sakene som står på innkallingen.
§3-2 SENTRALSTYRET
Foreningen ledes av et sentralstyre på seks medlemmer, med leder som øverste tillitsvalgt, jfr. Kap 3, §
3-1 punkt 11a.
Sentralstyrets oppgaver:
1.

ansvarlig for at den daglige drift av leppe-/ganespalteforeningen er i samsvar med foreningens
vedtekter og landsmøtets vedtak i enkeltsaker jfr kap 1 §1-2

2.

ansvarlig for at foreningens økonomi forvaltes på en best mulig måte.

3.

oppnevne likepersoner.

4.

ansvarlig for foreningens nettside, facebookside og app.

Beslutninger:
Sentralstyret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved
stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.
Taushetsplikt:
Medlemmer av sentralstyret har taushetsplikt om personlige opplysninger som gjelder foreningens
medlemmer. Taushetsplikten omfatter ikke navn, adresse og telefonnummer til foreningens medlemmer.

§3-3 LIKEPERSONER
•

De er tilknyttet foreningen

•

De er leppe-/ganespalteforeningens bindeledd mellom sentralstyret og de enkelte fylker.

•

De oppnevnes av styret for to år om gangen. Gjenoppnevning kan skje.

•

Likepersonene oppnevnes fortløpende av styret når noen går ut av vervet.

•

Likepersonene arbeider i tråd med foreningens vedekter, landsstyrets og sentralstyrets vedtak.

§ 3- 4 LOKALLAG

Lokallag skal drives i samsvar med leppe-/ganespalteforeningens vedtekter og de prioriteringer som
gjøres av leppe-/ganespalteforeningens landsmøte og sentralstyre.
Lokallagene er leppe-/ganespalteforeningens lokale ledd. En forutsetning for medlemskap i et lokallag
er betalt kontingent til sentralstyret.
Lokallag som har søkt og mottar tilskudd fra sentralstyret skal sende inn regnskap hvert år.
KAPITTEL 4 - VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING
§ 4-1

Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte. Det må oppgis i
innkallingen hvilke vedtektsbestemmelser som foreslås endret, og hva endringene går ut på.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Oppløsningsparagrafen kan ikke endres.
§4-2

Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært landsmøte med 3/4 flertall av de avgitte
stemmene. Eventuelle midler frigis da til spalteteamene etter pasientfordelingen på det tidspunktet.
KAPITTEL 5 ØKONOMISK ANSVAR
§ 5-1 Økonomisk ansvar
Foreningens tillitsvalgte eller foreningens medlemmer har ikke personlig ansvar for foreningens
økonomiske forpliktelser.

