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Leder- og Landsmøte  

29. februar-1. mars 2020 
 

Scandic Oslo Airport,   
Ravinevegen 15, Gardermoen 

 
 
 

 
 

US og LS ønsker dere hjertelig velkommen!  
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Adkomst og beliggenhet  
 
 
Bussavgang fra Gardermoen til Scandic Oslo Airport  
Vy Shuttle kjører fra holdeplass S55 hvert 20. minutt fra kl. 04:20 til kl. 00:40. 
Pris én vei: 70 kr 
 
 
Med bil fra Oslo 
Fortsett på E6 til Ullensaker. Ta avkjøringen 2 fra E16 
30 min (45,6 km) 
Fortsett på E16 til målet i Nannestad 
3 min (2,4 km) 
Scandic Oslo Airport 
Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen 
 
 
Med bil fra nord 
Følg E6 til E16 i Ullensaker.  
Ta avkjøringen 2 fra E16 
Fortsett på E16 til målet i Nannestad 
3 min (2,4 km) 
Scandic Oslo Airport 
Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen 
 
 
Parkering 
Rett utenfor hotellet. 
Vi oppfordrer til samkjøring 🙂 
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Program 
Lørdag 29.02.20   
 
Ledermøte  

12:00-13:30 Lunsj 
13:30-14:15 Velkommen 
                    Presentasjon og gjennomgang av aktivitetene fylkeslagene, arbeidsgruppene, web,  
                    layout, søkegruppa, medisinsk, NF-nytt, Reiseklubben samt ny aktivitet  
14:15-15:00 Pause 
15:00-15:45 Organisasjonsutvikling  
                    -Utfordringer, muligheter og samarbeid i organisasjonen v/Bjørn Nybrodahl 
15:45-16:00 Pause 
16:00-18:00 Organisasjonsutvikling  
                    -Gruppearbeid - Utfordringer, muligheter og samarbeid  
                   - present. i plenum 
19:45-20:30  Samling før middag (rom nr. oppgis i løpet av dagen) 

20:30   Middag  
 
Søndag 1.3.20   
 
Ledermøte  
08:00-09:30 Frokost og utsjekking av rommene  
09:30-09:35 God morgen – gjennomgang av dagens program 
09:30-11.15 Organisasjonsutvikling -Gruppearbeid - -presentasjon i plenum 
                     - Medlemsregisteret og medlemstall 
                     - Ny diagnostiserte                    
11:15-11:30. Pause 
11:30-13:00 Organisasjonsutvikling 
                     -Gruppearbeid- gjennomgang av innkomne saker ti LM                        
13:00-14:00  Lunsj  

Landsmøte 
14:00-14:30  Registrering av Landsmøtedeltagere 
14:30             Landsmøtestart NFFNF Ungdom 
                     Landsmøte for NFFNF starter rett etter at Landsmøte for   
                     NFFNF Ungdom er avsluttet 
16:30            Trekning av premie til valgfritt arrangement i NFFNF 

                     Hjemreis 
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Arbeidsoppgaver Ledermøte-Gruppearbeid 

Lørdag 16:00-18:00.    Organisasjonsutvikling - Utfordringer, muligheter og samarbeid 

 

Er foreningen riktig organisert?  

A) Har man noe å hente på å se på andre organisasjonsmodeller?  

    For eksempel en overbygning/samarbeid melllom flere fylkeslag?  

B) Andre løsninger som kan være aktuelle for å utvikle vår organisasjon? 

 

Rekruttering til verv: 

A) Finn fram positive argument til hvorfor man skal ta på seg et verv. 
 

B) Har vi i dag riktig forståelse av det ansvar man personlig har ved å ta på seg et verv 

    Økonomisk, strafferettslig og moralsk. Lever vi etter de lovkrav og det som forventes av oss 
etter  

    kravene til en frivillig organisasjon? Klarer vi å fordele de tilgjengelige midlene til alle  

    medlemmer i henhold til lov og regler. 

 

C) Er det fornuftig med et tillegg til vedtektene som fortydliger lovkrav og anbefalinger for 

    godt styresett 

 

Økonomi og økonomistyring: 

A) Hvordan sikrer vi at vi får søkt midler både i henhold til det som er obligatorisk, og frie midler? 

    Søkergruppa har ikke fungert optimalt, og det har ikke kommet henvendelser fra fylkeslagene 
om bistand. Hvordan skal vi da organisere oss eller arbeide med søknader og tilskudd? 

 

B) Prinsippdiskusjon: Hvor mange må man være med på et arrangement før at det er OK?  

    Kan man arrangere når bare styret eller styret + 1 eller 2 medlemmer er med?  

 

C) Honorar til styremedlemmer. Er det greit å honorere styremedlemmer? Og eventuelt hvor mye? 
Se dette også disse spørsmålene opp mot gjennomgangen av anbefalinger for godt styresett. 
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Arbeidsoppgaver Ledermøte   

Oppgave A og B 
 
Søndag. 09:30-11.15 

 
A). Analyse av medlemstall i fylkeslagene fra 31.12.18 - 31.12.19 
 
Hva kan årsakene være til økning? 
Hva kan årsakene være til nedgang? 
Uendra, kan man gjøre mer? 
Tiltak / forslag 
 
Presentasjon i plenum 
 

 
Fylkeslag 31.12.2018 31.12.2019 Endring Prosent Kommentar 
Nordland, 
Troms og 
Finnmark 

59 55  -4 -7 %  

Trøndelag 60 52  -8 -13 % Stor nedgang 
i antall og % 

Møre og 
Romsdal 

35 36    1    3 %  

Hordaland 38 38    0    0 %  
Sogn og 
Fjordane 

16 20      4  25 % Stor oppgang 
i antall og % 

Rogaland 43 45    2    5 %  
Buskerud 33 40    7  21 % Stor oppgang 

i antall og % 
Østfold 29 27   -2   -7 %  
Vestfold 43 44    1    2 %  
Oslo og 
Akershus 

167 135 -32 -19 % Stor nedgang 
i antall og % 

Hedmark og 
Oppland 

24 23   -1   -4 %  

Telemark 36 24 -12 -33 % Stor nedgang 
i antall og % 

Agderfylkene 9 11    2  22 %  
Totalt 592 550 -42   -7 %  
      
Kontrollsum   -42   
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Arbeidsoppgaver Ledermøte  
Søndag. 09:30-11.15 
 
B). Ny diagnostiserte 2016-2018 

 
Hvordan nå disse?  (Vi har ingen navn) 
Presentasjon i plenum 

 
 

 
 
 
Hei, 
 Jeg tok inn kun de pasientene som var ny i årene 2016, 2017 og 2018, ikke de som ble undersøkt 
tidligere med en annen metode, og der vi senere har fått nytt prøvemateriale til RNA-analyse. 
Det er heller ikke enkelt å skille indikasjonen, mange er diffust, men jeg skilte nå i to grupper, NF1 
og NF2/schwannomatose (?). (Men vi hadde ikke noe spesielt schwannomatose-tilbud i den tiden). 
I gruppen inkonklusiv er de fleste prøver der vi har fått feil prøvemateriale, for gammelt blod, og 
aldri senere fått ny prøve. Kanskje 3 prøver VUS er totalt.  
OUS 
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LANDSMØTE FOR  
NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE UNGDOM 
 
 
Søndag 1.03.20  
 
Dagsorden   
 
Kl. 13.30-14.00  Registrering. 
Kl.14.00.                   Landsmøtet for NFFNF Ungdom  
 
 
 Åpning med/praktiske opplysninger 
 

 • Adgang til landsmøtet har alle som er medlem i NFFNF. 
 

• Ved avstemming på NFFNFU sitt landsmøte har alle medlemmer av NFFNF 
som har fylt 13 år stemmerett.  
 

• Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 
flertall. 
 

• Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. 
 

 • Alle må registrere seg med navn.  
 
 • Stemmeberettigede vil få utdelt et stemmetegn. 
 

• Hvis du må forlate lokalet, må du levere inn stemmetegnet, og du vil få det 
igjen når du kommer tilbake. 
 

• Det kan bare behandles saker som det er innkalt for.  Kunngjøring om dette 
må skje med minst 4 ukers varsel. 

 
  



   
 

8 
  

 
Sak 1 Konstituering, valg av møtefunksjonærer  
        
 
 
 
US forslag 
 

• 1 møteleder:  Arve Granum 
• 2 referenter: Anette W. Steen og Terje Øgreid 
• 3 tellekorps: Hannah L. R. Lie, Steinar D. Vidnes og Christoffer R. Vaet    

  
• 2 protokollunderskrivere:  Izabelle Nybrodal og Anke Ringkjøb   

 
 
 
Vedtak: 
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Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

 
 
 
Ungdomsstyret ønsker herved medlemmer i Norsk Forening for Nevrofibromatose velkommen til 

Landsmøte 1 mars 2020 på Scandic Hotel Airport, Gardermoen 
 
kl. 13:30-14:00 Registrering og kaffe   
kl. 14:00         Landsmøtestart NFFNF Ungdom 
 
Dagsorden NFFNF Ungdom 
Sak 1Praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av landsmøtet:   
  
*Adgang til landsmøtet har alle som er medlem i NFFNF.  
*Ved avstemming på NFFNFU sitt landsmøte har alle medlemmer av NFFNF som har fylt 13 år og har 
betalt medlemskontingent for innværende år, stemmerett.  
*Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall.  
*Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall.  
*Alle må registrere seg med navn.  
*Stemmeberettigede vil få utdelt et stemmetegn.   
*Hvis du må forlate lokalet, må du levere inn stemmetegnet, og du vil gå det igjen når du 
kommer tilbake.   
*Det kan bare behandles saker som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må skje med minst 4- 
fire ukers varsel. 
  
Sak 2 Konstituering: 
 

Valg av møtefunksjonærer   
*1 møteleder  
*2 referenter  
*Tellekorps 3 personer 
*2 protokollunderskrivere 

  
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden   
  
Sak 3 Godkjenning av årsberetning fra Ungdomsgruppa  
 
Sak 4 Behandle forslag til vedtektsendringer 
 
Sak 5 Behandling av innkomne saker 
  
Sak 6 Valg av nytt ungdomsstyre 
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Valgregler:  
  
*Valg skal være skriftlig når det er flere enn én kandidat til et verv- eller dersom én eller flere 
stemmeberettigede ber om det.  
*US velges med alminnelig flertall.  
*Alle medlemmene velges for 2 år.  
*Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er nødvendig for å oppnå kontinuitet i styret.   
 

Leder: Ellen Nilsen, på valg 
Sekretær: Anette Steen, ikke på valg 
Styremedlem: Henning Pedersen, på valg 
Styremedlem: Ragnhild Andersen, på valg 
Varamedlem: Eivind Brattset, på valg  

   
Valg av valgkomité  

Leder: Jeanette Kristiansen, på valg 
Medlem: Hannah Lie, ikke på valg 
Medlem: Andreas Hoel, ikke på valg 

 
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være ungdomsleder i hender innen 19 januar 2020. 
Sendes: NFFNFU v/ Ellen Terese Nilsen, Bryn Skole 22E, 1348 Rykkinn   
 
Eller på mail: elteni3@hotmail.com  
 
Sande,5 november 2019 
 
Med vennlig hilsen   
Ungdomsstyret i NFFNF Anette Steen 
 
PS. Våre vedtekter finner du på vår internettside: www.nffnf.no   
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Sak 3 Godkjenning av Årsberetning fra 2019 
 
  

Årsberetning NFFNF UNGDOM 2019 
  

Styret har fra 24.02.2019 bestått av:  
  
Leder: Ellen Nilsen  
Sekretær: Anette Steen  
Styremedlem: Henning Pedersen  
Styremedlem: Ragnhild Andersen  
Varamedlem: Eivind Brattset 
  
Valgkomiteen 
Leder: Jeanette Kristiansen  
Medlem: Hannah Lie 
Medlem: Andreas Hoel  
  
Ledermøte 
Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen  
Dato: 22 feb. – 23 feb.  
Til stede: Ellen Nilsen, Anette Steen, Henning Pedersen, Hannah Lie  
  
Landsmøte 
Sted: Quality Airport Hotel, Gardemoen  
Dato: 24. feb. 
Tema: Årsmøte  
Stemmeberettigede: 40 stk.  
Fra US: Ellen Nilsen, Anette Steen, Henning Pedersen, Hannah Lie 
Vi takket Christoffer Vaet og Hannah Lie for samarbeidet som gikk ut av styret   
  
  
Regionstreff Nord, Vest og Midt  
Sted: Scandic Parken, Ålesund  
Dato: 8. mars – 10. mars  
Tema: Ernæring, erfaringsutveksling, relasjonsbygging og utflukter   
Fra US: Ellen Nilsen  
7 stk. over 20 år 
1 stk. på 17 år 
2 stk. under 13 år  
  
Sommerleir/Helseleir 
Sted: TrollAktiv, Evje  
Dato: 2 juli – 7 juli  
Tema: Helseleir/teambulding 
Deltok: 16 deltakere og 4 ledere  
Fra Us: Ellen Nilsen   
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Regionstreff sør/øst  
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik  
Dato: 30 Aug – 1 Sept  
Tema: Ernæring, smågrupper, utflukt og relasjonsbygging  
Fra us: Ellen Nilsen  
3 stk. over 20 år  
5 stk. under 13 år  
                                                                                                                               
Generalforsamling – unge funksjonshemmede  
Sted: Scandic Hotel Airport  
Dato: 1 nov. - 3 nov.  
Tema: Årsmøte/ Generalforsamling  
Fra us: Ellen Nilsen, Anette Steen, og Henning Pedersen  
  
Annet: 
Ungvoksen Weekend Ålesund – Avlyst  
Ungvoksen Reiseklubb Vilnius – Avlyst  
  
  
Elektronisk godkjent  
  
Ellen Terese Nilsen                                     Anette Weggesrud Steen  
  
                                   Henning Brøgger Pedersen  
 

 

Vedtak:  
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Sak 4 Behandling av innkomne forslag 
 

• Ingen innkommende forslag  
• Vedtektsendringer vedtas på Landsmøte til hovedforeningen. 

 

Sak 5 Valg av nytt ungdomsstyre 
 
Innstilling fra valgkomiteen. 
Leder: Jeanette Kristiansen, Hannah Lie og Andreas Hoel 
                                                     
Roller  Navn    På valg   Innstilling 2020 
Leder Ellen Terese Nilsen På valg Henning Pedersen 
Sekretær Anette Steen   
Styremedlem Henning Pedersen På valg Pernille Kramås 
Styremedlem Ragnhild Andersen På valg Erlend Tobias Eikanger 
Styremedlem fra LS Herborg Fredheim På valg Velges av LS 

Varamedlem 1 Eivind Brattset På valg Erik Eliassen 
 
 
Valg av valgkomite 
Roller 2019 Navn Valg Innstilling 2020 
Leder Jeanette Kristiansen  På valg Hannah Lie 
Medlem Hannah Lie På valg Asbjørn Vaet 
Vara Andreas Hoel  Andreas Hoel 
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LANDSMØTE FOR  
NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE 
 

Dagsorden   
 
Kl.  13:30-14:00 - Registrering. 
Ca. Kl.    14:00   - LM for NFFNF starter umiddelbart etter LM for NFFNFU slutter 

 

Sak 1 Åpning med/praktiske opplysninger 
    

• Adgang til landsmøtet har alle som er medlemmer. 
 
• Alle medlemmer som har fylt 13 år har stemmerett, tale- og forslagsrett og rett til å 

la seg velge til representant.  
 

• Alle må registrere seg med navn.  
 
• Stemmeberettigede vil få utdelt et stemmetegn. 
 
• Fagrådsmedlemmer som ikke har betalt kontingent, har ikke stemmerett, men tale- 

og forslagsrett. 
 

• Vedtak utenom vedtektsendringer fattes med alminnelig flertall. 
 
• Vedtektsendringer kan bare foretas på landsmøtet med 2/3 flertall. 
 
• Hvis du må forlate lokalet, må du levere inn stemmetegnet ditt og du vil få den igjen 

når du kommer tilbake. 
 

• Det kan bare behandle saker som det er innkalt for. Kunngjøring om dette må skje 
med minst 4 ukers varsel. 
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Sak 2 Konstituering, valg av møtefunksjonærer  
  
 
             
LS forslag:  

  1 møteleder Arve Granum                                       
  2 referenter Katrine Takvam og Ellen T. Nilsen 
  3 personer til tellekorps, Steinar Dahlen Vidnes, Per Vestre, Terje Øgreid 
  2 protokollunderskrivere: Tove Granum og Marija Jokubaviciute 
 
 
 
 

 
 
 
 
Antall deltagere på Landsmøte: ____________________ 
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Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 

 
Landsstyret ønsker herved medlemmer i Norsk Forening for Nevrofibromatose velkommen til Landsmøte 1.mars 2020 på 
Scandic Oslo Airport, Gardermoen 
 
kl. 13:30-14:00 Registrering og kaffe 
kl. 14.00 Landsmøtestart NFFNF Ungdom. 
Landsmøtet for NFFNF starter umiddelbart etter at Landsmøtet for NFFNF Ungdom er avsluttet. 
 
Dagsorden NFFNF 
Sak 1 Åpning m/ praktiske opplysninger med hensyn til gjennomføring av landsmøtet.  
Sak 2 Konstituering: 
Valg av møtefunksjonærer 

1 møteleder 
2 referenter 
2 personer til tellekorps 2 protokollunderskrivere 

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 4 Godkjenning av årsberetning fra LS 
Sak 5 Godkjenning av regnskap 2019 og orientering om revisors beretning  
Sak 6 Godkjenning av budsjett for 2020 
Sak 7 Fastsettelse av kontingent for 2021 
Sak 8 Behandle forslag til vedtektsendringer. 
Sak 9 Behandling av innkomne forslag 
Sak 10 Valg av nytt landsstyre (nåværende i parentes) 

• Leder, ikke på valg (Britt Ohrø) 
• Sekretær, på valg (Per Kåre Vestre) 
• Økonomiansvarlig, ikke på valg (Berit Valen) 
• Styremedlem, ikke på valg (Herborg Fredheim) 
• Styremedlem, på valg (Jan Ryen) 
• Styremedlem, på valg (Tone Kristin Rønnevig) 
• Styremedlem ungdomsrepr., på valg (Ellen Terese Nilsen) 
• (velges av ungdomsgruppa på deres LM) 
• 1 varamedlem – ikke på valg (Jan-Ove Fredheim) 
• varamedlem – på valg (Steinar Vidnes) 
 
• Valg av revisor (Inter Revisjon Gjøvik AS) Valg av valgkomite 
▪ Leder, på valg (Brit Wenche Carlsen) 
▪ Medlem, ikke på valg (Torill Holmer)  
▪ Medlem, på valg (Heidi Eikås) 
▪ Varamedlem: Nicolai Røren (på valg) 

 
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være foreningens leder i hende innen 19. januar 2020. 
Sendes til NFFNF v/Britt Ohrø, Dyrøyveien 817, 7273 Norddyrøy eller på mail  leder@nffnf.no 
 
Norddyrøy, 14. desember 2019. 
 
Med vennlig hilsen Landsstyret i NFFNF  
 
Britt Ohrø 
Leder 
PS. Våre vedtekter finner du på vår internettside: www.nffnf,no 
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Sak nr. 4 Godkjenning av Årsberetning for 2019 
 
Årsberetning 2019  
Norsk Forening For Nevrofibromatose holder til på Frøya og er en landsomfattende interesseorganisasjon 
for alle som har eller som er interessert i Nevrofibromatose og/eller Schwannomatose. Foreningen er 
representert i alle landets fylker og har også en egen ungdomsgruppe. 
Midler fra Bufdir sikrer drift i organisasjonen. Arbeidsmiljøet er vurdert tilfredsstillende. Det eksisterer full 
likestilling mellom kjønnene. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet utover det som er 
normalt for tilsvarende virksomhet. 

 
Styret har i 2019 bestått av  
Leder: Britt Ohrø 
Økonomiansvarlig: Berit Valen 
Sekretær: Per Kåre Vestre 
Styremedlem: Jan Ryen 
Styremedlem: Herborg Fredheim  
Styremedlem: Tone Rønnevig 
Ungdomsrepresentant: Ellen Terese Nilsen 
Varamedlem: Steinar Dahlen Vidnes 
Varamedlem: Jan Ove Fredheim 
 
Det har blitt avholdt 2 styremøter og det er blitt behandlet 38 saker.  
Det har blitt behandlet 37 saker på Yammer   
Vi har gitt ut en utgave av NF- nytt.  
 
Medlemmer: NFFNF har 550 medlemmer pr. 31.12.19.  
 
Landsmøte 
Sted: Quality Airport Hotel, Gardemoen  
Dato: 24. Feb. 
Stemmeberettigede: 40 stk.  
 
Fagrådet. 
Har hatt jevnlig kontakt 
  
Ungdomsgruppa 
Ungdomsgruppa har hatt jevnlig kontakt med hverandre, i tillegg til våre faste arrangement, har de også 
deltatt på Unge Funksjonshemmedes generalforsamling.  
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Økonomi   
Stønad fra det offentlige                                                            kr   1 214 171 
 
Fordelingen:                    
            Fra BUF-direktoratet-samlet                                       kr.     889 823 
            Fra BUF-direktoratet-sommerleir                                 kr     164 950 
            Diverse andre tilskudd (mva.)                                      kr     159 398 
 
  
I tillegg har vi mottatt fra Studieforbundet Funkis kr 78 680  
                                        
  
Fylkeslag 
Foreningen har 11 fylkeslag med eget styre og 2 fylker som har fylkeskontakt. 
 
Regionslag 
Foreningen har 2 regionslag. Region Midt og Region Nord  
 
LIKEPERSONSARBEID 
Ledermøte 
Sted: Quality Airport Hotel, Gardemoen  
Dato: 22.-23. feb. 
Målgruppe: Styremedlemmer i alle ledd i NFFNF 
Tema: Organisasjonsutvikling 
Antall deltagere: 40 stk. 
  
Regionstreff Nord, Vest og Midt 
Sted: Scandic Parken, Ålesund  
Dato: 8 mars – 10. mars  
Målgruppe: Medlemmer i Helseregionene Nord, Midt og Vest 
Tema: Ernæring, erfaringsutveksling, relasjonsbygging og utflukter   
 Antall deltagere: 46 stk. 
 
Reiseklubben 
Sted: Edinburgh 
Dato: 30.mai-2.juni 
Målgruppe: Medlemmer over 18 år 
Tema: Kultur og relasjonsbygging 
Antall deltagere 23 stk. 
  
Sommerleir/Helseleir 
Sted: Troll Aktiv, Evje  
Dato: 2 juli – 7 juli  
Målgruppe: medlemmer mellom 13-26 år 
Tema: Relasjonsbygging og grensesprengende aktiviteter 
Antall: 16 deltakere og 4 ledere  
  
  



   
 

19 
  

Regionstreff sør/øst  
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik  
Dato: 30. aug. – 1. sept.  
Målgruppe: medlemmer i Helseregion Sør-Øst 
Tema: Ernæring, smågrupper, utflukt og relasjonsbygging  
Antall deltagere: 34 stk. 
 
Voksen-weekend 
Sted: DFDS Seaways, t/r Oslo-København 
Dato: 11.-13. Oktober 
Målgruppe: Medlemmer med diagnose NF eller Schwannomatose 30+ 
Tema: Smalltalk og relasjonsbygging, utflukt   
Antall: 32 deltagere 
  
Reiseklubben ungdom 
Avlyst pga. konkurrerende arrangement 
 
NFFNF Ung-voksenweekend 
Avlyst pga. for få deltagere. 
 
Diverse kurs og møter 
Frambu, Brukermøte, 1 deltagere 
Arbeidsmøte utenom styremøter, 4 stk. 
 
 
 
Norddyrøy 31.01.2020 
 
 
 
_________________________________ _________________________________________ 
Britt Ohrø, leder                                      Berit Valen, økonomiansvarlig 
 
_________________________________ _________________________________________ 
Per Kåre Vestre, styremedlem                   Tone Rønnevig, styremedlem 
 
_________________________________ _________________________________________ 
Jan Ryen, styremedlem                             Herborg Fredheim, styremedlem 
 
_________________________________  
Ellen Terese Nilsen, styremedlem 
 
_________________________________ _________________________________________ 
Steinar D. Vidnes, varamedlem                  Jan-Ove Fredheim, varamedlem  
 
LS innstilling: Årsberetningen for 2020 godkjennes 
 
 
Vedtak: 
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Sak 5 Godkjenning av regnskap og orientering om revisors beretning 
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                                      Resultatregnskap pr. 31.12.2019 for
   NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE - Fondskonto - Org.nr.: 976 563 842

2019 2018 Bud. 2020
Inntekter:

Mottatt gaver fond -                           60 000                    

Mottatt minnegaver fond -                           -                           

Mottatt renter 647                          248                          

Overført fra driftskonto 30 000                    50 000                    

Sum inntekter 30 647                    110 248                 -                           

Utgifter:

Reiseklubben Ungdom -                           85 424                    

Bankgebyr 9                               6                               

Sum utgifter 9                               85 430                    

Årets overskudd/- underskudd 30 638                    24 818                    -                           

BALANSE pr. 31.12.2018 2 019                      2 018                      

Innestående på bank pr. 1/1 87 020                    62 201                    

Årets resultat belastes konto 30 638                    24 819                    

Innestående på bank pr. 31/12 117 658                 87 020                    
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                                                       Balanse pr. 31.12.2019 for
                      NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE - Org.nr.: 976 563 842

EIENDELER 31.12.2019 2018 GJELD OG EGENKAPITAL 31.12.2019 2018

Omløpsmidler Kortsiktig gjeld
Kasse
Nordea 6019.05.38403 - D 4 658                    8 Diverse kortsiktig gjeld 0
Nordea 6173.56.93440 - H 2 463                    2 Forskuddstrekk 0
Nordea 6074.56.82173 - F 117 658               87 Arbeidsgiveravgift 0
Nordea 6173.86.04511 - S 47                          0 Avsatt revisjonshonorar 0
Sum omløpsmidler 124 826               96 Påløpt annen kostnad 0

Sum kortsiktig gjeld 0

Fordringer Egenkapital
Påløpt Funkis -                        0 Egenkapital hovedforeningen 1/1 43 079                 179
Påløpt Reiseklubben 74 182                 34  + årets resultat ** 38 270                 -135
Sum fordringer 74 182                 34 Egenkapital hovedforeningen 31/12 81 349                 43

Egenkapital fondskonto 1/1 87 020                 62
 + årets resultat ** 30 638                 25
Egenkapital fondskonto 31/12 117 658               87

Sum eiendeler 199 008               130 Sum gjeld og egenkapial 199 008               130

 ** I "årets resultat" her i balansen må man legge sammen drift og fond ** 68 909                 -             

Sted: _______________________  Dato: ___________________

Britt Ohrø - leder Berit Valen - styremedlem, økonomi og regnskap

Jan Ryen - styremedlem Per Kåre Vestre - styremedlem, sekretær

Tone Rønnevig - styremedlem fagråd Herborg Fredheim - styremedlem

Ellen Terese Nilsen - styremedlem, U

Steinar Dahlen Vidnes - varamedlem Jan-Ove Fredheim - varamedlem
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LS innstilling: Regnskapet godkjennes 
Vedtak:  
 
 
 
 
 
 
  

NOTEOPPLYSNINGER 2019

Norsk Forening for Nevrofibromatose

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS-8 God regnskapsskikk for
små foretak. 

Inntekter og kostnader
Ved bokføring av inntekter og kostnader benyttes kontantprinsippet. 

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter 
balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. 
Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som 
langsiktig gjeld. 

Fordringer
Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, revisor mv. 
Norsk Forening for Nevrofibromatose drives i hovedsak på frivillig basis. Det er utbetalt lønn 
til leder og økonomiansvarlig som ikke utgjør et halvt årsverk. Det er i tillegg utbetalt 
godtgjørelser til styret og medlemmer som ikke overstiger grensen for oppgaveplikt. 

Foreningens leder har fått kr. 100.000,- i lønn for 2019.

Foreningens revisor har fått kr. 22.287,50 inkl. mva for revisjon og konsulentbistand. 

Foreningen er ikke pliktig til å tegne obligatorisk tjenestepensjon.

Foreningen har kr. 46,99 på skattetrekkskontoen. 

Note 3 - Egenkapital

Hovedforeningen Fondskonto Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.19 43 080                              87 020                        130 100                            
Årets resultat 38 270                              30 638                        68 908                               
Egenkapital 31.12.19 81 350                              117 658                     199 008                            
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Revisors beretning 
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LS innstilling: Revisors beretning tatt til etterretning 
Vedtak: 
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Sak 6 Godkjenning av budsjett for 2020 
 

 
 
 
LS innstilling: Budsjett for 2020 vedtas 
 
Vedtak: 
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Sak 7 Fastsettelse av kontingent for 2021  
 
 
TIL AVSTEMMING 
Forslag: Kr 300,-   Dvs. ingen økning på kontingent for 2021  
 
 
 
 
LS innstilling:  
Ønsker ingen økning av kontingenten for 2021 
 
 
Vedtak: 
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Sak 8 Behandling av eventuelle forslag til vedtektsendringer  
VEDTEKTER for NFFNF (Sist endret 24.02.2019)-  
INGEN ENDRINGSFORSLAG  

Gjeldende vedtekt 
§ 1       ORGANISASJON 

• Foreningens navn er Norsk Forening For 
Nevrofibromatose (NFFNF). 

• Foreningen er landsomfattende og 
partipolitisk uavhengig. 

• Foreningen er tilsluttet 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO) og Studieforbundet Funkis. 

• Foreningen har et Landsstyre (LS) 
bestående av: 

§ 1 leder 
§ 1 sekretær 
§ 1 økonomiansvarlig 
§ 3 styremedlemmer 
§ 1 styremedlem valgt av 

ungdomsgruppa fra ungdomsstyret 
§ 2 varamedlemmer 

Flertallet i LS skal bestå av personer med NF eller 
Schwannomatose og deres pårørende.    
  
Foreningen skal ha et Fagråd som oppnevnes av 
LS. Ett medlem av styret, fortrinnsvis med 
tilknytning til helse- eller sosialvesen, er leder av 
fagrådet. 
  
Foreningen har en ungdomsgruppe for medlemmer 
i alderen 13 - 30 år. 
 

 

§ 2       FORMÅL 
• Foreningen er en landsomfattende 

organisasjon for alle som har en av 
diagnosene, eller er interessert i 
Nevrofibromatose (NF) eller 
Schwannomatose. 
 

• Foreningens formål er 
- å utøve rådgivende, opplysende og 

hjelpende virksomhet til alle som 
har diagnosene og deres familier 

-  å spre kunnskap om diagnosene til 
sykehus og andre behandlende 
institusjoner 

- å arbeide for at myndighetene skal 
få kjennskap til de spesielle 
problemer som kan følge med 
diagnosene 

- å arbeide for kontakt med 
tilsvarende foreninger i andre land 

-  
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§ 3       MEDLEMSKAP 

• Rett til medlemskap har alle med 
diagnosen NF eller Schwannomatose og 
deres familie samt andre interesserte. 

  
• Alle som betaler medlemskontingent er 

medlemmer og har like rettigheter i 
foreningen. (jfr. dog § 5 pkt. 11 ang. 
aldersbegrensning ved stemmegivning på 
Landsmøtet) 

 

 

§ 4       ØKONOMI 
Foreningens økonomiske grunnlag søkes så vidt 
mulig dekket ved offentlige midler. 

• Foreningens regnskapsår skal følge 
kalenderåret. Revidert regnskap skal 
legges fram på Landsmøtet. 

• Kontingenten betales årlig og fastsettes av 
Landsmøtet. 

• Kontingenten kreves inn av Landsstyret og 
kravet bør sendes ut i første halvdel av 
januar med 14 dagers betalingsfrist. 

• Kontingenten innbetalt foregående år 
fordeles med: 
1/2 til fylkeslagene 
1/2 til landsforeningen 
Forutsetning for utbetaling til fylkeslagene 
er at følgende dokumenter er mottatt av 
økonomiansvarlig i LS innen 1. april 
påfølgende år og at nedenforstående 
aktivitetskrav er oppfylt.  

• Avholde årsmøte med følgende 
dokumenter:  
fylkeslagets årsmelding, årsrapport for 
fylkeslag, revidert og signert regnskap,  
budsjett, aktivitetsplan og referat fra 
årsmøte. 

• Søke midler, minimum fra tilhørende 
helseregion. Kopi av tildelingsbrevet skal 
sendes LS ved økonomiansvarlig 

• Gjennomføre minimum 2 aktiviteter i året 
og disse skal legges ut på nettsiden i god 
tid før aktiviteten skal finne sted 

• Dokumentere aktivitetene med bilder og 
tekst som sendes til NF-nytt 

• Utbetalingen vil skje innen en mnd. etter at 
godkjente dokumenter er mottatt 

  
Foreningen skal ha registrert revisor. 
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§ 5       LANDSMØTET 

• Landsmøtet er foreningens høyeste 
myndighet. 

• Ordinært landsmøte holdes hvert år på sted 
og tidspunkt fastsatt av Landsstyre. 

• Landsmøtetidspunktet bekjentgjøres senest 
10 uker før landsmøtet. 

• Medlemmer som ønsker å ta opp saker på 
landsmøtet, må sende skriftlig forslag til 
Landsstyre senest 6 uker før møtet.  

• Saksliste med innkomne saker og 
valgkomiteens innstilling sendes påmeldte 
delegater 4 uker før landsmøtet og legges 
ut på foreningens webside. 

• Følgende saker skal behandles av 
landsmøtet: 

  
1. Åpning med praktiske opplysninger 
2. Konstituering: 

• Valg av møtefunksjonærer: 
• 1 møteleder 
• 2 referenter 
• 2 personer til tellekorps 
• 2 protokollunderskrivere 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
4. Godkjenning av årsberetninger fra 

• Landsstyret 
• Ungdomsgruppa 

5. Godkjenning av regnskapet og orientering 
om revisors beretning 

6. Godkjenning av budsjett. 
7. Fastsettelse av kontingent. 
8. Behandle forslag til vedtektsendringer. 
9. Behandle innkomne forslag. 
10. Valg av Landsstyre: 

• 1 leder 
• 1 sekretær 
• 1 økonomiansvarlig 
• 3 styremedlemmer 
• 2 varamedlemmer 

Valg av revisor 
  
Valg av Valgkomité 

• 1 leder 
• 2 medlemmer 
• 1 varamedlem 

  
 Jfr. §1 med hensyn til styrets 
sammensetning. 
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11. Valgregler: 
• Valg skal være skriftlig når det er flere enn 

en kandidat til et verv, eller når en 
stemmeberettiget ber om det.  

• Landsstyret velges med alminnelig flertall.  
• Alle valg er for 2 år. 
• Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette 

dersom det er nødvendig for å oppnå 
kontinuitet i styret. 

  
12. Adgang til Landsmøtet har alle som er 

medlemmer. 
• Alle medlemmer som har fylt 13 år har 

stemmerett, tale- og forslagsrett og rett til å 
la seg velge til representant. 

• Fagrådsmedlemmer som ikke har betalt 
kontingent har ikke stemmerett, men  

             tale- og forslagsrett. 
• Vedtak utenom vedtektsendringer fattes 

med alminnelig flertall. 
  

13. Ekstraordinært Landsmøte holdes når LS 
bestemmer det, eller når 1/3 av 
medlemmene krever det. Det kan bare 
behandle saker som det er innkalt for. 
Kunngjøring om dette må skje med minst 
4 ukers varsel. 

 
 
 
§ 6      SIGNATUR 

• Foreningens signatur innehas av styrets 
leder og ett medlem i fellesskap. 

 
 
 
 

 

 
 
§ 7       VEDTEKTSENDRINGER 

• Vedtektsendringer kan bare foretas av 
Landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall. 
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§8       FYLKESLAG/FYLKESKONTAKTER 

• I hvert fylke bør det være et fylkeslag 
bestående av et styre på 3 til 5 personer 
samt 1 varamedlem. 
 

• Med tillatelse fra LS kan medlemmer 
innen to eller tre fylker innenfor samme 
regionale helseforetak konstituere seg som 
fylkeslag, med eget valgt styre på 3 til 5 
personer.  
 

• I de fylker som ikke har et fylkesstyre skal 
LS kunne oppnevne en fylkeskontakt. 
 

• Flertallet i fylkeslagets styre skal bestå av 
personer med NF eller Schwannomatose 
og deres pårørende. 
 

• Fylkeslagene skal hete NFFNF + 
fylkesnavn. 
 

• Fylkeslagene skal, i samarbeid med 
Landsforeningen, arbeide etter foreningens 
formålsparagraf, med  
hovedvekt på regionale og lokale tiltak. 
 

• Fylkeslagenes vedtekter må ikke være i 
strid med Landsforeningens vedtekter. 
 

• LS skal føre tilsyn med fylkeslagenes                  
virksomhet. Det er gjensidig 
informasjonsplikt. 

• Fylkeslagenes inntekter søkes 
hovedsakelig fra offentlige kilder som for 
eksempel fylker, kommuner og lokale 
organisasjoner. 
 

• Fylkeslaget sender årsmelding, revidert og 
signert regnskap, budsjett, aktivitetsplan 
og referat fra årsmøte innen 1.april jfr. § 4 
ØKONOMI. 
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• Fylkeslagene (fylkeskontaktene) innkalles 
hvert år til” ledersamling” i tilknytning til 
Landsmøtet. Hvert fylkeslag gis anledning 
til å møte med delegater etter følgende 
modell: 
 
  0-30 medlemmer 1 delegat 
31-60 medlemmer 2 delegater  
61-90 medlemmer 3 delegater 
Over 90 medlemmer 4 delegater 
For fylker som ikke har fylkeslag er 
fylkeskontakt eneste delegat. 
 

 
§ 9      Ungdomsgruppa 
                   

• Ungdomsstyret velges av ungdomsgruppas 
landsmøte. 

• Flertallet i styret må ha diagnosen NF eller 
Schwannomatose. 

• Ungdomsgruppa skal hete NFFNF-
Ungdom. 

• Medlemmer i NFFNF mellom 13 og 30 år 
er automatisk medlem av NFFNFU. 

• Ungdomsgruppa skal samarbeide med 
Landsforeningen. 

• Ungdomsgruppa skal ha egne vedtekter 
som ikke er i strid med Landsforeningens 
vedtekter. 

 

 

 
§ 10     TVISTESPØRSMÅL 

• Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er 
LS besluttende organ for alle ledd i 
organisasjonen. 

 

 

 
§ 11     OPPLØSNING 

• Oppløsning av Landsforeningen kan bare 
foretas etter at saken først har fått 3/4 
flertall av Landsmøtet og siden har vært 
ute til uravstemning (simpelt flertall). 
Oppløsningen må godtas på Ekstraordinært 
Landsmøte. 
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Vedtekter fra NFFNF ungdom (sist endret 24.02. 2019) 
INGEN ENDRINGSFORSLAG 

§1 ORGANISASJON 
Foreningens navn er Norsk Forening for 
Nevrofibromatose Ungdom. (NFFNFU). 
Medlemmer i NFFNF mellom 13 og 30 år er 
automatisk medlem av NFFNFU. 
Foreningen er landsomfattende og partipolitisk 
uavhengig. 
Foreningen er tilsluttet: Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og Studieforbundet 
Funkis   
Foreningen har et ungdomsstyre (US) bestående 
av: 
�  1 leder 
�  1 sekretær 
�  2 styremedlemmer 
�  1 varamedlemmer 
�  1 styremedlem fra LS 
  
I US skal flertallet ha diagnosen NF eller 
Schwannomatose. 
Et medlem i ungdomsstyret (fortrinnsvis leder) 
skal være medlem i LS og ha samme rettigheter 
som valgte medlemmer av LS. 
 

 
 
 
 
 

§ 2 FORMÅL 
NFFNFU er en landsomfattende organisasjon for 
alle medlemmer i NFFNF mellom 13 og 30 år 
Ungdomsforeningens formål er: 
- Å utøve rådgivende, opplysende og  
  hjelpende virksomhet til alle          
  medlemmer. 
- Å arbeide for kontakt med tilsvarende  
  ungdomsforeninger i andre land.    

 
 
 

§ 3 ØKONOMI 
NFFNFU finansieres av midler som er tildelt 
landsforeningen via landsomfattende, 
fylkesregionale- og lokale midler. 

 
 
 

§ 4 LANDSMØTET 
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 
Ordinært landsmøte holdes hvert år i forbindelse 
med LS sitt landsmøte. 
Landsmøtetidspunkt kunngjøres senest 10 uker før 
møtet. 
Medlemmer som ønsker å ta opp saker på 
landsmøtet må sende skriftlig forslag til US senest 
6 uker før møtet. 
 
Saksliste med innkomne saker skal sendes 
medlemmene 4 uker før landsmøtet. 
  
Følgende saker skal behandles: 
1. Valg av møtefunksjonærer 

• Møteleder(e) 
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• Referenter  
• Tellekorps 
• 2 protokollunderskrivere 

 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
3. Godkjenning av årsberetning 
  
4. Behandling av innkomne forslag 
  
5. Valg av ungdomsstyre 

• Leder 
• Sekretær 
• 2 styremedlemmer 
• 1 varamedlem  

 
Valgkomité bestående av tre medlemmer 

• Leder 
• 2 styremedlemmer 
 

Jfr. §1 med hensyn til styrets sammensetning. 
 
6. Valgregler: 
�   Valg skal være skriftlig når det er flere enn én 

kandidat til et verv – eller dersom én eller 
flere stemmeberettigede ber om det. 

�   US velges med alminnelig flertall 
�  Alle medlemmene velges for 2 år 
�  Landsmøtet kan gjøre unntak fra  
  dette dersom det er nødvendig for å  
  oppnå kontinuitet i styret. 

 
7. Adgang til landsmøtet har alle som er medlem i 
NFFNF. 
Ved avstemming på NFFNFU sitt landsmøte har 
alle medlemmer av NFFNF som har fylt 13 år 
stemmerett. 
og rett til å la seg velge til representant  
Fagrådsmedlemmer som ikke har betalt 
kontingent har ikke stemmerett, men tale-og 
forslagsrett 
 
 
8. Ekstraordinært landsmøte holdes når LS 
bestemmer eller når 1/3 av medlemmene  
    krever det. 
  
Det kan bare behandles saker som det er innkalt 
for. Kunngjøring om dette må    skje med minst 4 
ukers varsel. 
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 Gjeldene vedtekt 
 
§ 5 VEDTEKTSENDRINGER 
Vedtektsendringer kan bare foretas av landsmøtet i 
hovedforeningen og vedtas med 2/3 flertall. 
 

 

 

Gjeldene vedtekt 
 
§ 6 FYLKENES UNGDOMSKONTAKTER 
I hvert fylkeslag bør det velges et styremedlem 
under 30 år med hovedoppgave å holde kontakt 
med ungdommene i fylkeslaget, og spesielt ha 
oppmerksomhet mot nye medlemmer. 
Ungdomskontaktene bør møtes en gang i året i 
forbindelse med landsmøtet. 
 
 

 
 

 
 

Gjeldene vedtekt 
 
§7 TVISTESPØRSMÅL 
Ved tvistespørsmål i landsmøteperioden er LS det 
besluttende organ. 
 

 

 
 

 

 
Gjeldene vedtekt 
 
§ 8 OPPLØSNING  
Oppløsning av NFFNFU kan bare foretas etter at 
saken først har fått ¾ flertall av landsmøtet i 
NFFNF og siden har vært ute til uravstemning 
(simpelt flertall). Oppløsningen må godtas på 
ekstraordinært landsmøte i NFFNF. 
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Vedtekter NFFNF Fylkeslag (sist endret 24.02.2019) 
INGEN ENDRINGSFORSLAG 
 

§ 1 ORGANISASJONEN 
• Foreningens navn er NFFNF (+ 

fylkesnavn). 
 

• Fylkeslaget NFFNF ……… innbefatter 
……… fylke.  
 

• Fylkeslaget er, som Landsforeningen, 
partipolitisk uavhengig. 
 

• Fylkeslaget er, via Landsforeningen, 
tilsluttet Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og 
Studieforbundet Funkis. 
 

• Fylkeslaget bør ha et Fylkesstyre bestående 
av 3-5 medlemmer og 1 varamedlem. 

1 leder 
1 sekretær 
1 kasserer 
(1 styremedlem) 
(1 ungdomsrepresentant)  
1 varamedlem 

 
• Flertallet i fylkeslaget skal bestå av personer 

med NF eller Schwannomatose   og deres 
pårørende.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
§ 2 FORMÅL 

• Fylkeslaget er en lokal avdeling av NFFNF 
for alle som har/er interessert i 
Nevrofibromatose (NF) eller 
Schwannomatose. 

 
• Fylkeslagets formål er; 

§ å utøve rådgivende, opplysende og 
hjelpende virksomhet til alle som 
har en av diagnosene og deres 
familier innenfor fylket 

 
§ å spre kunnskap om diagnosene til 

lokale sykehus og andre 
behandlende institusjoner 

 
§ å drive likemannsarbeid, 

fortrinnsvis på fylkes- og lokalt 
nivå. 
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§ 3 MEDLEMSKAP 

• Alle som betaler medlemskontingent til 
Landsforeningen og er bosatt i fylket(ene) 
har like rettigheter i fylkeslaget (jfr. dog § 5 
pkt. 10 ang. aldersbegrensning ved 
stemmegivning på årsmøtet) 

 

 
 
 

 
 

 
§ 4 ØKONOMI 

• Fylkeslagets økonomiske grunnlag søkes så 
vidt mulig dekket ved offentlige midler. 
 

• Fylkeslagets regnskapsår skal følge 
kalenderåret.  

 
• Forutsetning for utbetaling til fylkeslagene 

er at følgende dokumenter er mottatt av 
økonomiansvarlig i LS innen 1.april 
påfølgende år og at nedenfor stående 
aktivitetskrav er oppfylt:  
 

• Avholde årsmøte med følgende 
dokumenter: fylkeslagets årsmelding, 
årsrapport for fylkeslag, revidert og signert 
regnskap, budsjett, aktivitetsplan og referat 
fra årsmøte. 
 

• Søke midler, minimum fra tilhørende 
helseregion. Kopi av tildelingsbrevet skal 
sendes LS ved økonomiansvarlig.  

 
• Gjennomføre minimum 2 aktiviteter i året 

og disse skal legges ut på nettsiden i god tid 
før aktivitetene skal finne sted. 
 

• Dokumentere aktivitetene med bilder og 
tekst som sendes til NF-nytt.  
 

• Utbetaling fra LS vil skje innen en   
mnd. etter at godkjente dokumenter            
er mottatt. 
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§ 5  ÅRSMØTET 

• Årsmøtet er fylkeslaget høyeste 
myndighet. 
 

• Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted 
og tidspunkt fastsatt av Fylkesstyret (FS). 
 

• Årsmøtetidspunkt bekjentgjøres senest 6 
uker før møtet. 
 

• Medlemmer som ønsker å ta opp saker på 
årsmøtet, må sende skriftlig forslag til 
fylkesstyret senest 3 uker før møtet.  
 
 

• Sakliste med innkomne saker med 
valgkomiteens innstilling sendes fylkets 
medlemmer 2 uker før fylkeslagsmøtet.  
 

 
• Følgende saker skal behandles av 

årsmøtet: 
 

1. Valg av møtefunksjonærer: 
møteleder 
referent 
tellekorps 
to protokollunderskrivere 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3. Godkjenning av årsberetning. 
4. Godkjenning av regnskap og budsjett 
5. Behandle eventuelle forslag til endring av 

vedtektene. 
6. Behandle andre innkomne forslag. 

 

 
 

 
 
 
 

 
  



   
 

41 
  

 
§ 5 ÅRSMØTET 
              7. Valg av Fylkesstyre: 

- Leder 
- Sekretær 
- Kasserer 
-  (1 styremedlem) 
- (1 ungdomsrepresentant) 
- Varamedlem 
- Valg av revisor (se kommentar 

nedenfor) 
Valg av valgkomité 
- 2 medlemmer 

Jfr. § 1 med hensyn til styrets 
sammensetning. 
Dersom valgkomiteen ikke har klart å 
finne kandidater til alle verv, kan årsmøtet 
delegere til fylkesstyrets medlemmer å 
konstituere seg selv. 
Det stilles ikke krav til registrert revisor. 
 

8.Valgregler: 
- Valg skal være skriftlig når det  

er flere enn en kandidat til et  
verv, eller dersom en eller  
flere stemmeberettigede ber  
om det.  

- Fylkesstyret velges med alminnelig 
flertall.  

- Alle valg er for 2 år. 
- Årsmøtet kan gjøre unntak fra dette 

dersom det er nødvendig for å oppnå 
kontinuitet i styret. 
 

9.   Adgang til årsmøtet har alle som er  
      medlemmer i NFFNF.  

 
10. Alle medlemmer som tilhører  
      fylkeslaget og som har fylt 13 år  
       har stemmerett, tale- og forslagsrett og  
       rett til å la seg velge til representant. 

Vedtak utenom vedtektsendringer   fattes 
med alminnelig flertall. 

11. Ekstraordinært årsmøte holdes når  
      Fylkesstyret bestemmer det, elle når  
      1/3  av fylkeslagets medlemmer krever det. 
Det kan bare behandle saker som det er innkalt 
for. Kunngjøring om dette må skje       med 
minst 4 ukers varsel 
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§ 6 SIGNATUR 
 

• Fylkeslagets signatur innehas av styrets 
leder og ett medlem i fellesskap. 

 

 
 

 

 
§ 7 VEDTEKTSENDRINGER 
 

• Vedtektsendringer kan bare foretas av 
Landsmøtet og vedtas med 2/3 flertall 

 
 

 
§ 8 FYLKESLAG/FYLKESKONTAKTER 
 

• Fylkeslaget skal, i samarbeid med 
Landsforeningen, arbeide etter 
foreningens formålsparagraf, med 
hovedvekt på lokale tiltak. 

 
• Fylkeslagets vedtekter må ikke være i 

strid med Landsforeningens vedtekter. 
 

• Landsstyret (LS) skal føre tilsyn med 
fylkeslagets virksomhet, og det er 
gjensidig informasjonsplikt. 

 
• Det er Landsstyrets oppgave å oppnevne 

fylkeskontakter i de fylkene der det ikke 
er fylkeslag. 

 
• Fylkeslagene innkalles til ledersamling i 

tilknytning til Landsmøte. Hvert 
fylkeslag gis anledning til å møte med 
delegater etter følgende modell: 

 
• 0-30 medlemmer 1 delegat 

31-60 medlemmer 2 delegater  
       61-90 medlemmer 3 delegater  
      Over 90 medlemmer 4 delegater 

 
• For fylker som ikke har fylkeslag er 

fylkeskontakten eneste delegat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 9 TVISTESPØRSMÅL 

• Ved tvistespørsmål er Landsstyret (LS) 
besluttende organ. 

 

 
 

 
 

 
§ 10 OPPLØSNING 

• Oppløsning av fylkeslaget kan bare 
foretas etter at forslag om dette har fått 
3/4 flertall av Landsmøtet. Ved 
oppløsning tilfaller fylkeslagets midler 
hovedforretningen. 
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Sak nr. 9. Behandling av innkomne forslag 
 
 
NAVNEENDRING/SAMMENSLÅING/AVVIKLING AV FYLKESLAG 
 
 
SAK 9, NORDLAND, TROMS OG FINNMARK 
 
NAVNEENDRING 
FRA 
993 821 969 
NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE, 
REGION NORD 
9006 TROMSØ 
 
Endring av Virksomhet/art/bransje 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
Norsk Forening For Nevrofibromatose Nordland, 
Troms og Finnmark fylkeslag  
(NFFNF Nordland, Troms og Finnmark fl.)   
 
 
samt.  
  
 

 
SAK 9, INNLANDET 
 
NAVNEENDRING 
FRA 
913 311 795  
NFFNF OPPLAND/HEDMARK 
2848 SKREIA 
 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
Norsk Forening For Nevrofibromatose Innlandet 
fylkeslag 
(NFFNF Innlandet fl) 
 

 
SAK 9, OSLO OG VIKEN FYLKESLAG 
 
NAVNEENDRING 
FRA 
 
911 691 051  
NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE 
BUSKERUD FYLKESLAG 
3031 DRAMMEN 
 
 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
 
911 691 051 
Norsk Forening For Nevrofibromatose Oslo og 
Viken fylkeslag  
(NFFNF Oslo og Viken fl.) 
 
 

AVVIKLING 
 
998 854 466  
NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE 
AVD. ØSTFOLD 
1719 GREÅKER 
 

Endringsforslag 
 
Fylkeslaget avvikles  
 
LS ønsker at ubrukte midler overføres til NFFNF 
Oslo og Viken fl. 

AVVIKLING  
 
993 765 937  
NORSK FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE 
OSLO OG AKERSHUS 
0687 OSLO 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
Fylkeslaget avvikles  
 
LS ønsker at ubrukte midler overføres til NFFNF 
Oslo og Viken fl. 
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SAK 9, VESTLAND 
 

 

NAVNEENDRING 
FRA  
998 830 389  
HORDALAND FYLKESLAG AVNORSK FORENING 
FOR NEVROFIBROMATOSE 
5262 ARNATVEIT 
 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
998 830 389  
Norsk Forening For Nevrofibromatose Vestland 
fylkeslag 
 
(NFFNF Vestland fl.) 

   

AVVIKLING  
 
999 243 002  
SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG AV NORSK 
FORENING FOR NEVROFIBROMATOSE 
6812 FØRDE 
 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
 
Fylkeslaget avvikles  
 
LS ønsker at ubrukte midler overføres til Norsk 
Forening For Nevrofibromatose Vestland Fylkeslag 
(NFFNF Vestland fl.) 

 
SAK 9, AGDER, VESTFOLD OG TELEMARK 
 
SAMMENSLÅING 
BAKGRUNN 
 
NFFNF Agder – kun fylkeskontakt her.  
Vi har i flere år forsøkt å få til et fylkeslag i Agder 
fylkene uten å lykkes. Derfor ønsker LS at Agder-
fylkene innlemmes i Vestfold og Telemark, slik at 
medlemmer i Agderfylkene får like tilbud som 
andre medlemmer av NFFNF. Det er et mål på sikt 
at Agder skal bli et eget fylkeslag.  
 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
 
Agder innlemmes i Vestfold og Telemark og det 
nye navnet på fylkeslaget blir 
 
Norsk Forening For Nevrofibromatose Agder, 
Vestfold og Telemark fylkeslag  
 
(NFFNF Agder, Vestfold og Telemark fl.) 
 

NAVNEENDRING  
FRA 
 
917 948 712  
NFFNF VESTFOLD 
3158 ANDEBU 
 
 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
 
917 948 712  
Norsk Forening For Nevrofibromatose Agder, 
Vestfold og Telemark fylkeslag 
(NFFNF Agder, Vestfold og Telemark fl.) 

AVVIKLING 
 
NFFNF Telemark fylkeslag 
 

ENDRINGSFORSLAG 
TIL 
 
Fylkeslaget avvikles- blir en del av Agder, Vestfold 
og Telemark fylkeslag. 
 
LS ønsker at ubrukte midler overføres til Norsk 
Forening For Nevrofibromatose Agder, Vestfold og 
Telemark fl. 
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Sak 9 Egenandeler 
 
Økning av egenandeler på våre arrangement (sist endret 2018) 
Ettersom hotellkostnadene har økt og Bufdir har skjært ned på tildelte midler de siste 3 årene 
håper jeg vi kan øke egenandelene på våre aktiviteter. De fleste bruker får sponset deler av 
egenandelen. 
  
FORSLAG 
  
REGIONSTREFF 
Enkeltrom   person fra 1700 til 1900 
Dobbeltrom pr person 1500 til 1700 
Familierom, 2 voksne +1 barn u 12 år på samme rom fra kr 3200 til kr 3600 
Familierom, 2 voksne +2 barn u 12 år på samme rom kr 3200 til kr 3800 
 
VOKSENWEEKEND 
Enkeltrom. pr person fra kr 1700 til kr 1900 
Dobbeltrom pr person fra kr 1500 til kr 1700 
  
SOMMERLEIR 
Enkeltrom fra kr 2000 til kr 2500 
Flere på et rom fra kr 2000 til kr 2200 
  
REISEKLUBBEN UNGDOM (erstatning for UVW) 
Enkeltrom pr person 4 500 
Dobbeltrom pr person 3000 
 
 
 
Vedtak: 
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Sak nr.10 Valg  
 
 
Valg av nytt landsstyre 
 
Valgregler:  

• Valg skal være skriftlig når det er flere enn en kandidat til et verv, eller  
når en stemmeberettiget ber om det.  

• Landsstyret velges med alminnelig flertall.  

• Alle valg er for 2 år.  
Landsmøtet kan gjøre unntak fra dette dersom det er nødvendig for å  
oppnå kontinuitet i styret.  
 

 
Innstilling fra valgkomiteen. 
Leder: Britt Wenche Carlsen, Torill Holmer, Heidi Eikås, Nicolai Røren 
 
Roller 2019 Navn På valg Innstilling 2020 
Leder Britt Ohrø   
Sekretær Per Kåre Vestre På valg Per Kåre Vestre 
Økonomiansvarlig Berit Valen   
Styremedlem Herborg Fredheim   
Styremedlem Tone K. Rønnevig På valg Tone K. Rønnevig 
Styremedlem Jan Ryen På valg Jan Ryen 
Styremedlem, US Ellen Terese Nilsen Velges av NFFNFU  
Varamedlem 1 Steinar Vidnes På valg Ellen Terese Nilsen 
Varamedlem 2 Jan Ove Fredheim   

 
LS: støtter innstillingen fra valgkomiteen 
 
 
Vedtak: 
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Valg av revisor 
Inter Revisor AS blir gjenvalgt. 
 
LS: støtter innstillingen av gjenvalg av revisor. 
 
 
Vedtak: 
 
 
Valg av valgkomite 
Rolle 2019 Navn På valg Innstilling 2020 
Leder Brit Wenche Carlsen På valg Brit Wenche Carlsen 
Medlem Torill Holmer   
Medlem Heidi Eikaas På valg Heidi Eikaas 
Vara  Nicolai Røren På valg  

 
 
Vedtak: 
 
 
 
 

**************************************** 
 

Trekning 
Hjemreise 

 
 

Takk for oppmøte og vel hjem. 
 
 
 
 
 
Hilsen 
 
Ungdomsstyret og Landsstyret 
 

 
 

 
 
 


