
Saker fra sentralstyret til landsmøtet i Leppe-ganespalteforeningen 
27. April 2019 
 
Vedtektsendring §1-3 ORGANISASJON 
Bakgrunn: 
Foreningen har i alle sammenhenger gått helt bort fra betegnelsen fylkeskontakter. I all 
muntlig kommunikasjon og skriftlige dokumenter bruker vi LIKEPERSONER. Dette er også et 
kjønnsnøytralt ord og i samsvar med Barne- og familiedirektoratets benevnelse av vervet. 
 
Nåværende vedtekt: 
Organisasjonens organer er 

• Landsmøtet og eventuelt ekstraordinært landsmøte 

• Sentralstyret 

• Likemenn/fylkeskontakter 

• Lokallagene 
 
Foreslåes endret til: 
Organisasjonens organer er 

• Landsmøtet og eventuelt ekstraordinært landsmøte 

• Sentralstyret 

• Likepersoner 

• Lokallagene 
 

 
 

Vedtektsendringer §3-2 Sentralstyret 
Bakgrunn: 
På bakgrunn av arbeidsmengden styret er satt til å løse ser vi at vi trenger 6 
styremedlemmer som møter på alle styremøtene, samt blir tildelt oppgaver.  
Pr. nå har vi 5 styremedlemmer og en vara. Vara møter på alle møter men har ikke oppgaver 
i styret. Denne endringen får liten praktisk betydning for forenings økonomi da vi allerede 
budsjetterer med utgifter til 6 møtende medlemmer. Men endringen vil få betydning for 
administreringen av oppgaver gjennom perioden.  
Det er henvist til feil punkt i vedtektene: 12a. Oversikt over sentralstyret finner vi i punkt 11a 
 
Nåværende vedtekt: 
§3-2 Sentralstyret 
”Foreningen ledes av et sentralstyre på fem medlemmer, med leder som øverste tillitsvalgt, 
jfr. Kap 3, §3-1 punkt 12a 
 
Foreslåes endret til: 
”Foreningen ledes av et sentralstyre på seks medlemmer, med leder som øverste tillitsvalgt 
jfr. Kap. 3, §3-1 punkt 11a 
 

 



Vedtektsendring §3-1 Landsmøte, punkt 11a under Dagsorden 
Bakgrunn: 
I forbindelse med endring av vedtekten §3-2 sentralstyret må punkt 11a også endres 
 
Nåværende vedtekt: 
11. Valg 
a Sentralstyret består av: 

• Leder 

• Nestleder 

• Økonomiansvarlig 

• Sekretær 

• Ett styremedlem 

• Ett varamedlem 
 
Foreslåes endret til: 
11. Valg 
a Sentralstyret består av: 

• Leder 

• Nestleder 

• Økonomiansvarlig 

• Sekretær 

• 1. styremedlem 

• 2. styremedlem 
 

Vedtektsendring §3-2 Sentralstyret, pkt 3 
Bakgrunn: 
Foreningen har i alle sammenhenger gått helt bort fra betegnelsen fylkeskontakter. I all 
muntlig kommunikasjon og skriftlige dokumenter bruker vi LIKEPERSONER. Dette er også et 
kjønnsnøytralt ord og i samsvar med Barne- og familiedirektoratets benevnelse av vervet. 
 
Nåværende vedtekt: 
Pkt 3: oppnevne likemenn/fylkeskontakter 
 
Foreslåes endret til: 
Oppnevne likepersoner 
 

 
 
 
 
 
 
 



Vedtektsendring §3-2 Sentralstyret, pkt 4 
Bakgrunn:  
Vi har over tid sett at det er mer hensiktsmessige, både i forhold til arbeidsmengde og 
økonomi å gå over til medlemskontakt og informasjon gjennom nettside og facebookside. Vi 
ønsker derfor ikke å gi ut medlemsbladet ”Dialog” på papir slik vi har gjort. Oppdateringer til 
medlemmene er tilpasset andre plattformer, som en app gjennom styreweb, facebook og 
nettside. 
 
Nåværende vedtekt: 
Pkt 4: Ansvarlig for foreningens medlemsblad ”Dialog” 
Foreslåes endret til:  
Ansvarlig for foreningens nettside, facebookside og app 
 

 
 
 
Vedtektsendring §3-3 Likemennene/fylkeskontakter 
Bakgrunn:  
Foreningen har i alle sammenhenger gått helt bort fra betegnelsen fylkeskontakter. I all 
muntlig kommunikasjon og skriftlige dokumenter bruker vi LIKEPERSONER. Dette er også et 
kjønnsnøytralt ord og i samsvar med Barne- og familiedirektoratets benevnelse av vervet. 
Videre endring i feil, landsstyrets endres til landsmøtets 
 
Nåværende vedtekt: 
§3-3 LIKEMENNENE/FYLKESKONTAKTER 
 
Foreslåes endret til: 
§3-3 LIKEPERSONER 
 
Nåværende vedtekt §3-3 to siste underpunkter: 
Likemennene/fylkeskontaktene oppnevnes fortløpende av styret når noen går ut av vervet. 
 
Foreslåes endret til: 
Likepersoner oppnevnes fortløpende av styret når noen går ut av vervet. 
 
Nåværende tekst:  
Likemenn/fylkeskontakter arbeider i tråd med foreningens vedtekter, landsstyrets og 
sentralstyrets vedtak. 
 
Foreslåes endret til: 
Likepersoner arbeider i tråd med foreningens vedtekter, landsmøtets og sentralstyrets 
vedtak. 
 
 
 


