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VEDTEKTER FOR NORGES FIBROMYALGI FORBUND 
 
§ 1. Navn 
 Organisasjonens navn er  
 Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) 
 
§ 2. Formål 
2.1 Arbeide for å samle alle som lider av fibromyalgi, samt andre interesserte 

som vil støtte forbundet. 
 

2.2 Arbeide for å gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert i samfunnet. 
 

2.3 Arbeide for alle som lider av fibromyalgi og påvirke offentlige 
myndigheter til øket forståelse for fibromyalgipasienters situasjon, slik at 
hverdagen og livskvaliteten bedres. 

 
2.4 Opplyse medlemmene om sykdommen og dens utvikling og behandling. 

Orientere om medisinske framskritt og sosiale rettigheter.  
 

2.5 Være pådriver for og støtte forskningsprosjekter og opplysningsarbeid om 
fibromyalgi. 
 

2.6 Utvikle samarbeidet med andre organisasjoner i inn- og utland, der dette 
kan være til hjelp for forbundet til å oppnå sin målsetting 
 

2.7 Stifte lokal- og fylkeslag når medlemstall og geografisk spredning tilsier 
det. 
 

2.8 Forbundet er en partipolitisk uavhengig organisasjon. 
 
§ 3. Medlemskap 
3.1 Som medlem kan opptas personer med fibromyalgi og lignende 

symptomer og deres nærmeste familie. 
 I områder der det ikke er lokallag, må medlemmet innmeldes i nærmeste 

lokallag i fylket, slik at medlemmet får stemmerett/representasjonsrett i 
fylkeslaget.  

 Følgende medlemskap kan tegnes: 
* Hovedmedlemskap 
* Familiemedlemskap 
* Ungdomsmedlemskap 
*  Støttemedlemskap 
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Støttemedlemskap kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og 
enkeltpersoner. 
 

3.2 Valgbare til tillitsverv i NFF er hoved-, familie- og ungdomsmedlemmer. 
Den som stiller til valg må ha betalt sin medlemskontingent før vervet 
tiltredes. 

 
3.3 Et medlem som ønsker å melde seg ut av NFF skal varsle dette skriftlig. 

For øvrig vil et medlem som ikke har betalt sin medlemskontingent innen 
1. mai, strykes som medlem, 

 
Kontingenten fastsettes av Landsmøtet 
 
Kontingenten tilbakeføres med 15 % til lokallag og 10 % til fylkeslag.  
(gjelder ikke for støttemedlemmer)  

 
§ 4. Organisasjonen 
4.1 Organisasjonen har følgende oppbygging; 

* Landsmøtet  
* Landsstyret  
* Forbundsstyret  
* Fylkeslag 
* Lokallag 

4.2 Forbundets høyeste myndighet er Landsmøtet 
 

4.3 I tiden mellom to landsmøter er landsstyret forbundets høyeste myndighet 
 

4.4 I tiden mellom to landsstyremøter eller mellom landsstyremøtet og 
landsmøtet, ledes forbundets virksomhet av forbundsstyret. 

 
§ 5. Taushetsplikt  

Alle tillitsvalgte, medlemmer og varamedlemmer i forbundsstyret skal 
undertegne en taushetserklæring og har taushetsplikt om medisinske og 
sosiale forhold vedrørende det enkelte medlem. 
Taushetserklæringen oppheves ikke selv om vervet fratres. 
Taushetsplikten gjelder også for likepersoner. 

 
§ 6. Landsmøte 
6.1 Ordinært landsmøte avholdes i løpet av juni måned hvert annet år.  

Stedet bestemmes av forbundsstyret 
 
6.2 Innkalling til landsmøtet skal skje med minst fem måneders varsel. 



6 
 

 
6.3 Saker som lokallagene ønsker behandlet på landsmøtet, sendes fylkeslaget 

som kommer med sin innstilling, før sakene videresendes til 
forbundsstyret. 
Sakene fra lokal- og fylkeslag må være forbundsstyret i hende senest fire 
måneder før landsmøtet. 

 
6.4 Saksliste og saksdokumenter, herunder årsberetning, regnskap, 

revisjonsberetning og landsstyrets innstilling, skal sendes lokal- og 
fylkeslag minst seks uker før landsmøtet avholdes. 

 
6.5 Valgkomiteen legger fram sin innstilling senest ved landsmøtets åpning. 
 
6.6 Hvert fylke har rett til å delta med likt antall delegater. 

Antallet fastsettes av landsstyret. 
 
6.7 Ved avstemming på landsmøtet har delegatene, landsstyrerepresentantene 

og forbundsstyrets medlemmer en stemme hver. 
 
Ved stemmelikhet avgjøres forslaget ved leders dobbeltstemme. 
 
 I tvist mellom landsstyret og forbundsstyret har representantene for 
landsstyret og forbundsstyret tale- og forslagsrett, mens delegatene har 
tale-, forslag- og stemmerett. 

 
6.8 Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall. 

Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall  
(2/3 eller flere) 
Valg av tillitsvalgte skal skje ved absolutt flertall (d.v.s. mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer) 

 Blank stemme regnes som avgitt stemme. 
 
6.9 Landsmøtet skal behandle: 

a. Årsberetning 
b. Regnskap og revisjonsberetning for hvert år 
c. Fastsette kontingenten 
d. Innkommende forslag 
e. Handlingsplan og budsjett for forbundets virksomhet i kommende 

landsmøteperiode (to år)  
Landsstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer. 

f. Andre saker som er nevnt i den utsendte sakslisten 
g. Vedtektsendringer  
h. Saker innanket til landsmøtet etter vedtak i landsstyret. 
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i. Valg av revisor 
 

j Landsmøtet kan kun behandle de saker som er nevnt i den utsendte 
sakslisten. 
Forbundsstyret kan, hvis det er nødvendig, ta opp spesielle saker som 
ikke er nevnt i innkallingen, hvis 2/3 av de stemmeberettigede 
godkjenner det. 

 
6.10 Landsmøtet skal velge følgende    tillitsvalgte: 

a. Forbundsstyret som består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, 
sekretær, studieleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer i 
nummerert rekkefølge. 

b. Landsstyret skal bestå av forbundsstyrets medlemmer og sittende 
fylkesleder i hvert fylke. Det velges to vararepresentanter fra hvert 
fylke.  

c. Valgkomiteen som består av fem medlemmer - en fra hver region – 
med personlig varamedlem fra samme region, etter innstilling fra 
landsstyret. 
Regionene bestemmer selv hvem som skal være representanten i 
valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv. 
 

d. Leder og en representant til styret i NFF`s medisinske forskningsfond.
  
Alle valg skal foregå særskilt 
 

Alle hoved-, ungdoms- og familiemedlemmer som er valgbare i Norges 
Fibromyalgi Forbund, er valgbare til forbundsstyret.  
 
Økonomiansvarlig i forbundet kan ikke samtidig være økonomiansvarlig i 
lokal- eller fylkeslag. 

 
§ 7 Ekstraordinært landsmøte 
7.1 Ekstraordinært landsmøte holdes når forbundsstyret, landsstyret eller 

minst 2/3 av fylkeslagene forlanger det. 
Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte når det oppstår særlig 
viktig og uforutsette situasjoner. 

 
7.2 Innkallingen skjer med minst femten dagers varsel og møtet kan kun 

behandle de saker som framgår av sakslisten. 
 
7.3 Delegater (eventuelt varadelegater) til det ordinære landsmøtet skal møte 

på det ekstraordinære landsmøtet. 
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§ 8 Landsstyret 
8.1 Landsstyret er NFFs høyeste myndighet mellom landsmøtene. 
 
8.2 Innkalling til landsstyremøte skal skje med minst ti ukers varsel. Saksliste 

og saksdokumenter skal sendes representantene minst tre uker før møtet. 
Saker som lokal- og fylkeslag ønsker behandlet på landsstyremøte, må 
være forbundsstyret i hende senest seks uker før landsstyremøtet. 

 
8.3 Landsstyret skal bestå av forbundsstyret og sittende fylkesleder i hvert 

fylke.  
Det skal velges to vararepresentanter i nummerert rekkefølge for hver 
fylkesrepresentant. 
Disse bør være medlemmer i fylkesstyret. 
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
landsstyrerepresentantene er til stede. 
 

8.4 Det avholdes landsstyremøte hvert annet år, samme år som det avholdes 
landsmøte. Dersom forbundsstyret finner det nødvendig, eller når minst 
halvparten av de fylkesvalgte landsstyrerepresentantene krever det, kan 
landsstyret komme sammen oftere. 
 

8.5 I landsstyret har forbundsstyrets medlemmer stemmerett i alle saker, 
unntatt i behandling av årsberetning, regnskap og revisjonsberetning.  
 
Ved stemmelikhet for øvrig i landsstyret avgjøres et vedtak med leders 
dobbeltstemme. 

 
8.6 Hvis en landsstyrerepresentant ikke lenger kan utøve sitt tillitsverv i 

henhold til vedtektene, rykker vararepresentanten opp i den rekkefølge de 
er valgt på landsmøtet, for resten av landsmøteperioden. 
Hvis verken landsstyrerepresentanten eller noen av vararepresentantene 
kan fortsette i sine tillitsverv, har landsstyret rett og plikt til å velge ny 
representant med to personlige vararepresentanter i nummerert rekkefølge, 
for resten av landsmøteperioden, etter innstilling fra fylkets 
ekstraordinære årsmøte.  
Der det ikke er fylkeslag, etter innstilling fra lokallagene. I år hvor det 
ikke avholdes landsstyremøte, tillegges oppgaven forbundsstyret. 

 
8.7 Landsstyret skal: 

a. Foreta suppleringsvalg av landsstyre-representant og 
vararepresentanter, etter innstilling fra fylkets ekstraordinære årsmøte 
(eventuelt innstilling fra lokallagene). I år uten landsstyremøte er det 
forbundsstyret som foretar suppleringsvalg. 
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b. Foreta endelig godkjenning av midlertidig suppleringsvalg til 
forbundsstyret, foretatt av forbundsstyret. 

c. Behandle og foreløpig godkjenne årsberetning, regnskap og 
revisjonsberetning. 

d. Behandle saker som er innanket av medlemmer i forbundsstyret. 
e. Behandle innkomne saker, med innstilling til landsmøtet. 

Det er landsstyret som i sin innstilling avgjør om sakene er av en slik 
art at de skal oversendes til landsmøtet for behandling. 

f. Behandle andre saker i h.h. til vedtektene for NFF og dets lokal- og 
fylkeslag. 

g. Fastsette delegatavgiften til landsmøte 
h. Innstille til valgkomite etter forslag fra regionene. 
i. Innstille til kandidater til styret i NFFs medisinske forskningsfond. 
j. Innstille til valg av revisor. 
k. Innstille til justering av medlemskontingent 

 
§ 9 Ekstraordinært landsstyremøte 
9.1 Ekstraordinært landsstyremøte holdes når forbundsstyret eller halvparten 

av de fylkesvalgte landsstyrerepresentantene forlanger det. 
 
9.2 Det kan innkalles til ekstraordinært landsstyremøte når det oppstår særlig 

viktige og uforutsette situasjoner. 
 
9.3 Innkallingen skjer med minst femten dagers varsel og møtet kan kun 

behandle de saker som framgår av sakslisten. 
 

§ 10 Forbundsstyret 
10.1 Forbundsstyret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, 

studieleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge. 

. Forbundsstyrets medlemmer og varamedlemmer har møteplikt til de 
styremøter og arbeidsmøter som de blir innkalt til. 

 Varamedlemmene møter med tale- og forslagsrett og har stemmerett i den 
rekkefølge de er valgt, når forbundsstyrets medlemmer har forfall. 

 Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er tilstede. 
 Ved stemmelikhet kan en sak avgjøres med leders dobbeltstemme. 
 
10.2 Ved suppleringsvalg til forbundsstyret, velges disse på første ordinære 

landsstyremøte, eventuelt ekstraordinært møte, etter innstilling fra 
forbundsstyret. 

 
10.3 Forbundsstyret skal: 
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a. Lede forbundets daglige virksomhet i samsvar med vedtektene og 
landsmøtets / landsstyrets vedtak 

b. Innkalle til landsmøte og landsstyremøter og forberede de sakene som 
skal behandles 

c. Forvalte forbundets midler i overensstemmelse med forbundets formål og 
vedtak. 
Forbundsstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer 
innenfor totalbudsjettets ramme. 

d. Representere forbundet utad. 
e. Oppnevne spesielle utvalg eller komiteer til å utføre særoppdrag. Disse 

skal være underlagt styret. 
f. Påse at fylkes- og lokallag fungerer i samsvar med forbundets målsetting 

og lovlig fattede vedtak. 
g. Midlertidig overta styring av fylkes- og lokallag, fungere som styre frem 

til ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan avholdes. 
Dette gjelder der styrets medlemmer eller et flertall av disse er fratatt eller 
har nedlagt sine tillitsverv. 

h. Ha ansvaret for at administrasjonen fungerer, utarbeide retningslinjer for 
administrasjonens arbeid, fordele myndighet mellom forbundsstyret og 
administrasjonen, ansette personale og fastsette deres lønn og 
arbeidsvilkår, dette innenfor totalbudsjettets rammer. 

i. Behandle saker i forbindelse med forbundets forsikringsordninger. 
j. Påse at tillitsvalgte følger de retningslinjer som er trukket opp for 

forbundets virksomhet. 
k. Midlertidig utelukke tillitsvalgte fra deres verv. 
l. Avgjøre saker om utelukking av tillitsverv i lokal- og fylkeslag. 
m. Utligne ekstrakontingent i samsvar med vedtak på landsmøtet. 
n. Godkjenne opprettelse av lokal- og fylkeslag. 
o. Endelig godkjenne likeperson oppnevnt på fylkelagets årsmøte 
p. Fastsette delegatavgiften til Landsmøte 

 
§ 11 Økonomi og revisjon 
11.1 Økonomiansvarlig er ansvarlig for at regnskapet føres i samsvar med 

reglene for god regnskapsskikk. 
 
11.2 Regnskapet skal følge kalenderåret og fremlegges for revisor til 

revidering. 
 
11.3 Revisor kan når som helst forlange å få forelagt regnskapet til kontroll.  
 
11.4 Revisor skal årlig utarbeide en revisjonsberetning som skal følge 

regnskapet. 
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11.5 Forbundets regnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert 
revisor. 

 
11.6 Signatur. 

Forbundsstyret har signaturrett. 
Forbundsstyret kan delegere signaturretten i økonomiske anliggende til 
følgende personer i fellesskap: 
Forbundsleder eller nestleder og et styremedlem. 
Signaturen omfatter blant annet rett til å undertegne avtaler, gjeldsbrev, 
panteobligasjoner, skjøter, festekontrakter og lignende på organisasjonens 
vegne. 
Forbundsstyret kan meddele prokura. 

 
§ 12 Anke fra mindretall  
12.1 Et mindretall i forbundsstyret kan anke   alvorlige saker av følgende typer 

til landsstyret: 
a. Saker av stor betydning for forbundet 
b. Anvendelse av forbundets midler 
c. Tolkningstvister om forbundets vedtekter 
 

12.2 Et mindretall i landsstyret kan anke alvorlige saker av følgende typer inn 
til landsmøtet: 

a. Utelukking av tillitsvalgte fra deres verv 
b. Enkeltsaker vedrørende anvendelse av forbundets midler 
c. Tolkningstvister om forbundets vedtekter 

 
§ 13 Oppløsning 
13.1 Vedtak om oppløsning av NFF kan kun skje etter behandling og vedtak på 

to påfølgende landsmøter. Det ene må være et ordinært landsmøte 
 
13.2 Vedtak om oppløsning må skje med minst 3/4 flertall av de avgitte 

stemmer for å være gyldig. 
 
13.3 Dersom NFF oppløses eller slås sammen med en annen organisasjon / 

andre organisasjoner, skal de midler som forbundet råder over, disponeres 
i samsvar med forbundet formål, etter landsmøtets vedtak. 
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FOR FYLKESLAG: 
 
§ 14 Navn 

Fylkeslagets navn er  --- (fylkets navn)  
fylkeslag av  
Norges Fibromyalgi Forbund. 

 
§ 15 Formål 
15.0 Fylkeslagene av NFF har til hovedoppgave: 
 
15.1. Å samordne arbeidet innen sine fylker / regioner og mellom 

forbundskontoret og lokallagene. 
 
15.2. Skape bedre kontakt mellom lagene gjennom møtevirksomhet, kurs og 

andre tiltak. 
 
15.3. Være NFF`s representant på fylkes- og regionplan og representere 

fylkeslaget utad i kontakt med offentlige myndigheter og andre 
organisasjoner på det regionale plan. 

 
15.4. Arbeide for behandlingstilbud på det regionale plan i samråd med 

forbundsstyret. 
 
15.5. Søke tilskudd fra offentlige etater, institusjoner, organisasjoner og 

bedrifter til drift, tiltak og kurs. 
 
§ 16 Taushetsplikt 

Alle tillitsvalgte, medlemmer og varamedlemmer til styret i fylkeslag, skal 
undertegne en taushetserklæring og har taushetsplikt om medisinske og 
sosiale forhold vedrørende det enkelte medlem. 
Selv om vervet fratres blir ikke taushetsplikten /-erklæringen opphevet. 
Taushetsplikten gjelder også for likepersoner. 
 

§ 17 Årsmøte 
17.1 Fylkeslagets høyeste myndighet er årsmøte. 
 
17.2 Ordinært årsmøte holdes hvert år, innen  

15. april. 
Fylkesstyret bestemmer tid og sted for årsmøtet. 

 
17.3 Årsmøtet består av fylkesstyret og valgte delegater fra lokallagene i 

fylket.  



13 
 

Fylkesstyret vedtar delegatfordeling. Hvert lokallag deltar med likt antall 
delegater. 
Fordelingen fylkesstyret / delegater skal være min. 40 / 60. 
Representanter fra forbundsstyret har rett til å møte på årsmøtet med tale- 
og forslagsrett. 
 Medlemmene i lokallagene i fylket kan møte på fylkeslagets årsmøte uten 
tale-, forslags- eller stemmerett. 

 
17.4 Innkalling til årsmøtet skal skje med minst fire ukers varsel. 

Innkallingen skal også sendes forbundsstyret. 
 
17.5 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes fylkesstyret minst tre 

uker før årsmøtet. 
 
17.6 Saksliste for årsmøtet, med årsberetning og revidert regnskap, sendes 

delegatene senest en uke før årsmøtet. 
 
17.7 Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall.  

Valg avgjøres med absolutt flertall (mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer). 
Ved stemmelikhet kan en sak avgjøres med leders dobbeltstemme. 
Forslag til vedtektsendringer krever kvalifisert flertall (2/3 eller flere).  
Vedtektsendringer må vedtas av NFF`s landsmøte. 

 Blank stemme regnes som avgitt stemme. 
 

 
17.8 Årsmøte skal behandle: 
a. Valg av dirigent / møteleder. 
b. Valg av møtesekretær(er). 
c. Valg av protokollunderskrivere. 
d. Valg av tellekorps. 
e. Styrets årsberetning. 
f. Fylkeslagets regnskap og revisjonsberetning. 
g. Innkomne forslag. 
h. Handlingsplan for fylkeslagets virksomhet i det kommende år. 
i. Budsjettforslag. 
j. Forslag til vedtektsendringer. 
 
17.9 Årsmøtet skal velge: 
a. Leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, studieleder, 

styremedlemmer og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. 
Fylkesstyret styre skal bestå av syv, fem eller eventuelt tre medlemmer.  
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b. To (2) revisorer med varamedlemmer, eller en registrert revisor eller 
regnskapsfirma. 

c. Valgkomite på tre medlemmer og   
to varamedlemmer. 
Valgkomiteen velger selv sin leder. 

d.  Delegater til landsmøtet, med personlige varadelegater (Velges hvert 
annet år) 

e. Innstille på vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Den foreslåtte 
kandidaten skal fortrinnsvis være bosatt i fylket. 
Dersom en vararepresentant må trekke seg fra fylkesstyret i perioden, 
faller vervet som vararepresentant til landsstyret bort. 

f. Oppnevne likepersoner for fylket. 
 Godkjenne likepersoner for lokallag. 

  
Den som stiller til valg / - sier seg villig til å påta seg verv, må ha betalt 
sin kontingent før vervet tiltredes.  

 
 Funksjonstid i fylkeslag: 

Styremedlemmer bør velges for to år av gangen. Varamedlem velges for 
ett år. 

 Revisorer og vara velges for ett år. 
 Valgkomiteen velges for to år. 

Vararepresentanter til landsstyret velges for to år. 
 Likeperson oppnevnes for to år. 
 
§ 18 Ekstraordinært årsmøte 
18.1 Ekstraordinært årsmøte holdes når forbundsstyret, fylkesstyret eller minst 

halvparten av lokallagene forlanger det. 
 
18.2 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de sakene som står i 

innkallingen til det ekstraordinære årsmøte.  
 
18.3 Innkallingen skjer med minst femten dagers varsel 
 Innkallingen skal sendes forbundsstyret. 
 
18.4 Representanter for forbundsstyret har rett til å møte på ekstraordinært 

årsmøte med tale- og forslagsrett. 
 
18.5 Delegater til ordinært årsmøte bør møte som delegater på ekstraordinært 

årsmøte. 
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§ 19 Styret i fylkeslaget 
19.1 I tiden mellom to årsmøter ledes virksomheten av et styre på minst fem 

medlemmer. 
Fylkeslagets styre bør bestå av medlemmer fra lokallagsstyrene i fylket. 
Fylkesstyret skal lede fylkeslaget i samsvar med NFF`s formål, vedtekter 
og fylkeslagets årsmøtevedtak. 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer 
(min. tre personer) er tilstede. 
 

19.2 Fylkesstyret skal: 
a. Innkalle til årsmøte, forberede de saker som skal behandles. 
b. Utarbeide forslag til handlingsplan og budsjett. 
c. Forvalte fylkeslagets midler i samsvar med NFF`s formål og 

årsmøtevedtak. 
d. Innstille på saker som lokallagene ønsker behandlet avlandsstyret / 

landsmøtet. 
e. Sende årsmøteprotokoll, årsberetning, årsregnskap, rapporteringsskjema 

og alle styreprotokoller til forbundskontoret. 
f. Sende sine styreprotokoller og forbundsstyrets protokoller til lokallagene 
g. Søke om støtte til drift, tiltak og kurs fra offentlige etater, institusjoner, 

organisasjoner og bedrifter. 
 
19.3 Fylkeslaget kan oppnevne komiteer og utvalg til å ta seg av spesielle 

oppgaver. Disse skal være underlagt styret.  
 
19.4 Likepersoner bør innkalles til fylkeslagets styremøter, dog minst 1 gang 

hvert halvår. 
 
19.5 Fylkeslag som ikke har lokallag, må følge vedtektene for lokallag når det 

gjelder årsmøte. 
 
§ 20 Økonomi og revisjon 
20.1 Fylkeslagets økonomiansvarlig har ansvaret for at regnskapet føres i 

samsvar med reglene for god regnskapsskikk. 
Økonomiansvarlig kan ikke samtidig være leder av fylkeslaget.  
Økonomiansvarlig i lokallagene kan ikke være økonomiansvarlig i fylket. 

 
20.2 Regnskapet skal følge kalenderåret og      fremlegges for revidering i god 

tid før årsmøtet.  
20.3 Revisorene skal skrive en revisjonsberetning som vedlegges regnskapet. 
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20.4 Revisorene kan når som helst forlange å få forelagt regnskapet for 
kontroll. 
 

20.5 Revisorene skal påse at midlene blir benyttet til det formål det er søkt om 
og at det er samsvar mellom vedtak, bevilgning og bruk. 

 
20.6 Fylkeslagets revisorer kan ikke samtidig være økonomiansvarlig i 

tilhørende lokallag. 
 
20.7 Hvis det oppdages alvorlige feil eller mislighold i tilknytning til 

regnskapet, har revisor plikt til å underrette forbundsstyret om forholdet, 
etter først å ha tatt opp saken med økonomiansvarlig og lagets styre. 

 
20.8 Signatur. 

Fylkesstyret har signaturrett. 
Fylkesstyret kan delegere signaturretten i økonomiske anliggende til 
følgende personer i fellesskap: 
Fylkesleder og/eller nestleder og et styremedlem. 
Signaturretten omfatter blant annet rett til å undertegne avtaler og 
lignende på lagets vegne. 
 

§ 21 Oppløsning 
21.1 Vedtak om oppløsning av fylkeslaget kan kun skje etter behandling og 

vedtak på to påfølgende årsmøter. Det ene må være ordinært årsmøte. 
Mellom disse årsmøtene må det være et opphold på minst to måneder. 

 
21.2 Vedtak om oppløsning av fylkeslaget krever minst ¾  av avgitte stemmer 

for å være gyldig. 
 
21.3 Hvis fylkeslaget oppløses, skal midler og materiell stå urørt i inntil fire år. 

Ved event. oppstart av nytt fylkeslag i denne perioden, skal midlene 
overføres til det nye fylkeslaget. 
Blir oppløsning det endelige resultat, skal midlene overføres til 
lokallagene og fordeles i forhold til medlemsantallet. 
 
Vedtak av økonomisk art, som fattes i den hensikt å avvikle fylkeslaget, 
vil ifølge NFF`s vedtekter være ulovlig og kunne medføre straffeansvar. 
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FOR LOKALLAG 
 
§ 22 Navn 

Lokallagets navn er;  ---- (navnet på det geografiske området)  lokallag av 
Norges Fibromyalgi Forbund. 

 
§ 23 Formål 

Lokallagene av NFF har til formål: 
23.1. Samordne arbeidet innen lokalmiljøet for å fremme forbundets formål. 
 
23.2 Støtte NFFs medisinsk forskningsfond, samt – etter godkjennelse av 

forbundsstyret, - støtte forskningsprosjekter som vedrører fibromyalgi. 
 
23.3 Gjennom møtevirksomhet, kurs og andre tiltak     å skape bedre kontakt 

mellom medlemmene. 
 
23.4 Å være NFFs representant på lokalplanet og drive opplysningsarbeid om 

sosiale rettigheter og nye medisinske fremskritt om sykdommens årsak, 
utvikling og behandling. 

 
§ 24 Taushetsplikt 

Alle tillitsvalgte, medlemmer og varamedlemmer til styret i lokallaget, 
skal undertegne en taushetserklæring og har taushetsplikt om medisinske 
og sosiale forhold vedrørende det enkelte medlem. 
Selv om vervet fratres blir ikke  
taushetsplikten / - erklæringen opphevet. 

 
§ 25 Årsmøtet 
25.1 Lokallagets høyeste myndighet er årsmøte. 
  
25.2 Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. 
 
25.3 Innkallingen til årsmøte skjer med minst fire ukers varsel. 

Innkallingen skal sendes fylkeslagets styre og forbundsstyret. 
 

25.4 Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet i lokal- eller 
fylkeslag, må sendes lokallagets styre minst tre uker før årsmøtet. 
 

25.5 Saksliste for årsmøtet med årsmelding, revidert regnskap og 
revisjonsberetning, sendes medlemmene senest en uke før eller utleveres 
på årsmøtet 
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25.6 Representanter fra forbundsstyret og fylkesstyret har rett til å møte på 
årsmøtet med tale- og forslagsrett. 
Stemmerett på årsmøtet har kun hoved-, familie- og ungdomsmedlemmer 
av lokallaget. 

 
25.7  
a) Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. 

Valg avgjøres med absolutt flertall (mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer). 
Ved stemmelikhet kan en sak avgjøres med leders dobbeltstemme. 
Forslag til vedtektsendringer krever kvalifisert flertall (2/3 flertall). 
Vedtektsendringer må vedtas av NFFs landsmøte. 

 Blank stemme regnes som avgitt stemme. 
25.7 
b) Det er kun personlig fremmøte av betalende medlemmer som utløser 

automatisk stemmerett. 
 
25.8   Årsmøtet skal behandle: 
a. Valg av dirigent / møteleder. 
b Valg av møtesekretær(er). 
c. Valg av protokollunderskrivere. 
d. Valg av tellekorps. 
e. Styrets årsberetning. 
f. Lokallagets regnskap og revisjonsberetning. 
g. Innkomne forslag. 
h. Handlingsplan for lokallagets virksomhet i det kommende år. 
i. Budsjettforslag. 
j. Forslag til vedtektsendringer 
 
25.9 Årsmøte skal velge: 
a. Leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, studieleder, 

styremedlemmer og varamedlemmer. 
Lokallagets styre skal bestå av syv, fem eller eventuelt tre medlemmer. 

b. To (2) revisorer med varamedlemmer, eller en registrert revisor eller 
regnskapsfirma. 

c. Valgkomite på tre medlemmer og to varamedlemmer.  
Valgkomiteen velger selv sin leder. 

d. Delegater med varadelegater til årsmøte i fylkeslaget. 
 
 Den som stiller til valg / - sier seg villig til å påta seg verv, må ha betalt 

sin kontingent før vervet tiltredes. 
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Funksjonstid i lokallag: 
 Styremedlemmer velges for to år av gangen. 
 Varamedlem velges for ett år. 
 Revisorer og vara velges for ett år. 
 Valgkomiteen velges for to år. 
  
§ 26 Ekstraordinært årsmøte  
26.1 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret, fylkesstyret, forbundsstyret eller 

minst halvparten av lagets medlemmer forlanger det. 
 
26.2 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den (de) saker som står i 

innkallingen til det ekstraordinære årsmøte. 
 
26.3 Innkallingen skal skje med minst femten dagers varsel 

Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal sendes fylkesstyret og 
forbundsstyret 

 
26.4 Representanter fra forbundsstyret og fylkesstyret har rett til å møte på 

ekstraordinært årsmøte med tale- og forslagsrett. 
Stemmerett på ekstraordinært årsmøte har kun hoved, ungdoms-  og 
familiemedlemmer av lokallaget. 

 
§ 27 Styret i lokallagene 
27.1 I tiden mellom to årsmøter ledes lokallaget av et styre på syv, fem eller 

eventuelt tre personer. 
Styret skal lede lokallagets virksomhet i samsvar med lokallagets 
årsmøtevedtak, forbundets formål og vedtekter.  
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer 
(min. tre personer) er til stede. 

27.2   Lokallagets styre skal:  
a.  Innkalle til årsmøte, forberede de saker som skal behandles.  
b. Utarbeide handlingsplan og budsjett 

Handlingsplanen skal inneholde: 
*  Informasjonstiltak. 
*  Opplysningsvirksomhet. 
*  Skolering. 
*  Medlemsmøter. 
*  Sosiale tiltak. 

c. Forvalte lokallagets midler i samsvar med NFFs formål og lokallagets 
årsmøtevedtak. 

d. Sende årsberetning, regnskap, revisjonsberetning, årsmøteprotokoll og 
rapporteringsskjema til fylkesstyret og forbundsstyret. 
Lokallagets styreprotokoller skal sendes fylkesstyret. 
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e. Søke om støtte til drift og diverse tiltak fra offentlige etater, institusjoner, 
organisasjoner og bedrifter. 

 
f. Saker som lokallaget ønsker behandlet av NFFs landsstyre / landsmøte, 

skal sendes fylkeslaget for innstilling. 
Saken videresendes - med fylkesstyrets innstilling. 

 
g. Lokallaget kan oppnevne komiteer og utvalg til å ta seg av spesielle 

oppgaver. Disse skal være underlagt styret.  
 
 
§ 28 Økonomi og revisjon   
28.1 Lokallagets økonomiansvarlig har ansvaret for at regnskapet føres i 

samsvar med reglene for god regnskapsskikk. 
Økonomiansvarlig kan ikke samtidig være leder av lokallaget. 
Økonomiansvarlig i lokallagene kan ikke være økonomiansvarlig i fylket. 
 

28.2 Regnskapet skal følge kalenderåret og framlegges for revisor i god tid før 
årsmøtet. 

 
28.3 Revisorene skal skrive en revisjonsberetning som vedlegges regnskapet. 
 
28.4 Revisorene kan når som helst forlange å få forelagt regnskapet til kontroll.  
 
28.5 Revisorene skal påse at midlene blir benyttet til det formål det ble søkt om 

og at det er samsvar mellom vedtak, bevilgning og bruk.  
 
28.6 En revisor kan ikke samtidig være økonomiansvarlig i tilhørende 

fylkeslag.                                      
 
28.7 Hvis det oppdages alvorlige feil eller mislighold i tilknytning til 

regnskapet har revisor plikt til å underrette forbundsstyret om forholdet, 
etter først å ha tatt saken opp med økonomiansvarlig og lagets styre. 

 
28.8 Signatur 
 Lokallagets styre har signaturrett. 

Lokallagets styre kan delegere signaturretten i økonomiske anliggende til 
følgende personer i fellesskap: 
Lokallagets leder og/eller nestleder og et styremedlem. 
Signaturretten omfatter blant annet rett til å undertegne avtaler og 
lignende på lagets vegne. 
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§ 29 Oppløsning 
29.1 Vedtak om oppløsning av lokallaget kan kun skje etter behandling og 

vedtak på to påfølgende årsmøter, hvorav det ene må være ordinært 
årsmøte. 
Mellom disse årsmøtene må det være et opphold på minst to måneder. 

 
29.2 Vedtak om oppløsning av lokallaget krever minst ¾ av de avgitte stemmer 

for å være gyldig. 
 
29.3 Hvis lokallaget oppløses, skal midler og materiell stå urørt i inntil fire år. 

Ved eventuell oppstart av nytt lag i denne perioden, skal midlene 
overføres til det nye lokallaget. 

 Blir oppløsning det endelige resultat, skal midlene  
overføres til fylkeslaget. Midlene øremerkes ”tiltak medlemmer”. 
 
Vedtak av økonomisk art som fattes i den hensikt å avvikle lokallaget, vil 
ifølge NFFs vedtekter være ulovlig og  kunne medføre straffeansvar. 

 
29.4 Ved eventuell sammenslåing av lokallag skal midler, materiell og utstyr 

inngå i det nye laget og benyttes likeverdig på alle medlemmene. 
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FELLESBESTEMMELSE 
 
§ 30 Medlemmer med ansettelsesforhold i NFF 

 Medlemmer som er ansatt i NFF kan ikke inneha verv i organisasjonen. 
Har man verv ved ansettelsestidspunktet, må disse avsluttes umiddelbart.  

 
§ 31 Utelukking fra tillitsverv 
31.1 Tillitsvalgte som misligholder sine verv, motarbeider NFF eller ikke 

bøyer seg for lovlig fattede vedtak i organisasjonen, kan av forbundsstyret 
utelukkes fra tillitsverv.  
Vedkommende skal varsles skriftlig om vedtak og dets årsak og - i løpet 
av en måned - ha rett til å uttale seg om saken før forbundsstyret fatter 
endelig vedtak.   

 Vedtaket stadfestes av landsstyret på første møte. 
Slikt vedtak kan – innen en måned etter at vedkommende er skriftlig 
underrettet om at vedtak er fattet – ankes til landsstyret. 
Utelukkelse fra tillitsverv varer fram til endelig vedtak er fattet. 

 
31.2 Landsstyre- og forbundsstyremedlemmer som misligholder sine verv, 

motarbeider NFF eller ikke bøyer seg for lovlig fattede vedtak, kan av 
landsstyret, utelukkes fra alle verv. 

 
§ 32 Ankeinstanser 

Ankeinstansen for fylkes- og lokallagets tillitsvalgte er landsstyret.  
Ankeinstansen for landsstyret og forbundsstyret er landsmøtet. 

 
§ 33  Tvist om vedtektene 

Tvist om vedtektene eller forståelsen av disse avgjøres av forbundsstyret. 
Et mindretall i forbundsstyret kan anke tvisten til landsstyret. 
Et mindretall i landsstyret kan anke tvisten til landsmøtet, som fatter 
endelig vedtak. 

 
§ 34 Tvisteutvalg 

Landsstyret kan oppnevne et tvisteutvalg på tre personer, hvor den ene er 
uten tilknytning til NFF. 

 
§ 35 Ikrafttredelse 
 Landsmøteperioden er to år. 
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Norges Fibromyalgi Forbunds vedtekter trer i kraft fra det tidspunkt de 
vedtas. 
 
Vedtekter for NFF ble vedtatt på Landsmøtet 12.06.2004 
Endring: Landsmøte 10.06.2006 
Redigert 10.10.04 / 20.01.05 
Endring: Landsmøte 15.06.2008 
Endring: Landsmøte 15.06.2012 
Endring: Landsmøte 10.06.2016 
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