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DEL 1-  DET SENTRALE LEDD I 
ORGANISASJONEN 
 
§ 1  Navn  

Organisasjonens navn er Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) 
Når navnet skrives sammen med logoen skal det benyttes bare små bokstaver. 
 

Som registret varemerke: 

 

norges 
fibromyalgi 
forbund 

THE NORWEGIAN FIBROMYALGIA ASSOCIATION 
§ 3  Medlemskap  

*Hovedmedlemskap  
Hovedmedlemskap er som ordet sier, et hovedmedlem som hele vår 
organisasjon er bygget opp på. Det kan ikke stilles krav til at medlemmet har 
diagnosen Fibromyalgi, det er nok at vedkommende selv tror det, ønsker 
kontakt og opplysning om sykdommen, 
 
*Familiemedlemskap 
Familiemedlemskap kan tegnes av ektefelle, samboer og barn. 
Familiemedlemskap kan tegnes av to personer med samme adresse. 
Familiemedlemmer har fulle rettigheter og plikter. 
*Ungdomsmedlemskap 
Ungdomsmedlemskap er et medlemskap for yngre medlemmer i NFF. 
Aldersgrensen for dette medlemskapet er satt til 25 år (t.o.m. 24 år) og 
kontingenten er lavere enn for vanlig medlemskap. Et ungdomsmedlem har 
fulle rettigheter og plikter. 
* Støttemedlemskap 
Et støttemedlemskap må tegnes sentralt. Et støtte- medlemskap gir ingen 
vedtektsfestede rettigheter, mottar ikke medlemsbladet, men er kun en støtte 
til forbundet. Støttemedlemskap kan tegnes av organisasjoner, institusjoner 
og enkeltpersoner.  

 
3.2  Valgbare til styret Familie-/ungdomsmedlemmer). 

Alle hoved-, familie- og ungdomsmedlemmer, som har betalt sin kontingent, 
er valgbare til tillitsverv i NFF. 
Det er uheldig dersom to medlemmer fra samme familie sitter i samme styre. 
Det kan da lett oppstå sterke maktkonstellasjoner, saksbehandling over 
kjøkkenbordet og de kan utgjøre et tilnærmet flertall i styret. 
 

§ 5  Taushetsplikt 
I tillegg til det som står i § 5 og i taushetsplikten.  
Taushetsplikten gjelder også den behandling og debatt som kan oppstå i styret 
før det endelige og offisielle vedtaket fattes. 
Et styrevedtak inneholder styrets endelige og offisielle beslutning i en sak 
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og skal være tilgjengelig for medlemmene. 
Uenighet i et vedtak kan bemerkes med en protokolltilførsel, hvis det ikke er 
nok med «ikke enstemmig vedtak». 
Taushetsplikten gjelder alle tillitsvalgte og likepersoner. 
 
Oppnevnte komiteer/utvalg kan, av styret, pålegges taushetsplikt.  
Den opphører ikke selv om vedkommende fratrer tillitsvervet. 
 
Forbundets medlemslister er et internt dokument for styret og må ikke 
misbrukes / frigis. 
Taushetsplikten er juridisk bindende. 
 
 

§ 6 Landsmøte 
6.3 Saker som lokallagene ønsker behandlet 

Saker som lokallaget ønsker behandlet i Landsstyret / Landsmøtet, skal 
sendes fylkesstyret, som gir sin innstilling til saken før den videresendes. Saken 
skal videresendes til forbundsstyret etter fylkesstyrets behandling, med 
fylkesstyrets innstilling. Forbundsstyret sender deretter saken videre til 
Landsstyret, med forbundsstyrets innstilling. 
Både fylkesstyret og forbundsstyret har rett og plikt til å innhente ytterlige 
opplysninger, der forslaget kan være mangelfullt eller uriktig i sin utforming og 
kan føre til misforståelse eller feiltolking i saksfremstillingen. 
Der det ikke er fylkeslag, sender lokallaget saken direkte til forbundsstyret. 
 

6.5 Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteens forslag skal foreligge i saksdokumentene som utleveres til 
delegatene før Landsmøtets åpning. Valgkomiteens innstilling må ikke være 
enstemmig. 
Ved fremsettelse av benkeforslag skal den foreslåtte kandidaten være forespurt. 

 
6.6 Hvert fylke har rett til å delta med likt antall delegater 

En delegat skal være en representant for styret og det fylket som 
vedkommende skal representere. 
Delegater til Landsmøtet velges av fylkets årsmøte. 
Dagens ordning er at det velges tre delegater til Landsmøtet i tillegg til 
Landsstyrerepresentanten. I tillegg velges en personlig vara til hver av 
delegatene. 
 
Det er den valgte delegatens ansvar å holde sin vara orientert om styrets 
mening om de forskjellige sakene som skal behandles. Det er delegaten som 
melder til sin vara og forbundet ved sykdomsforfall til Landsmøtet og 
lignende. 
 

6.7 I tvist mellom Landsstyret og Forbundsstyret 
I tvistesaker mellom Landsstyret og Forbundsstyret avgjøres tvisten av 
delegatene. 
Landsstyret og Forbundsstyret vil være part i saken og derfor uten 
stemmerett 
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6.8 Alle vedtak avgjøres med 
Alle vedtak avgjøres med alminnelig flertall, dvs. Det er nok med en 
stemmes overvekt. 
Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall, dvs. 2/3 eller flere av de som 
har stemmerett. 
Valg av tillitsvalgte skal skje ved absolutt flertall, dvs. Mer enn halvparten 
av de avgitte stemmer. 
 
Blanke stemmer teller som en avgitt stemme, dvs. om en stemmer blankt 
kan det være fordi en ikke synes vedkommende er egnet til det verv som 
han / hun er 
forslått til og det ikke er mulig å foreslå motkandidat. 
I NFFs sammenheng vil dette f. eks. bare være aktuelt ved valg av 
Landsstyrerepresentant med varaer, hvor det er fylkets årsmøte som 
innstiller på kandidat(er). 
 
Et annet uttrykk for blanke stemmer er "avholdne stemmer", 
"Avholdne stemmer benyttes under avstemming / valg som foregår ved f. 
eks. håndsopprekking. 

 
6.9 Landsmøtet skal behandle: 

e. Handlingsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode som er 2 år. 
Inneværende og neste år. 
Over en to-års periode kan det oppstå uforutsette forhold og muligheter som 
krever omdisponeringer / justeringer av budsjettet og her har Landsstyret 
fullmakt til å fatte nytt vedtak. 
Landsmøtet kan kun behandle (s. 5) --- 
Forbundsstyret kan ta opp spesielle saker på Landsmøtet, 
på grunn av den lange tiden som går fra sakspapirene sendes og til 
landsmøtet avholdes. 
Dette gjelder spesielle saker og saken må tas opp under konstitueringen av 
møtet som et tillegg til sakslista. Godkjenning for å ta med en ekstra sak i 
tillegg, krever minst 2/3 flertall. 

 
6.10 Landsmøtet skal velge følgende tillitsvalgte 

b. Der det ikke er fylkeslag, er det lokallagsleder i det lokallaget som fungerer 
som fylkeslag, som er landsstyrerepresentanten 

d. Leder og en representant til styret i NFFs medisinske forskingsfond. 
Det er Landsmøtet som velger leder, NFFs forbundsleder er fast medlem 
og i tillegg velger Landsmøtet et styremedlem. Det velges også to leger til 
styret i fondet. 

 
§7 Ekstraordinært Landsmøte 
7.3 Delegater til ekstraordinært Landsmøte  

Hvis ikke de tidligere valgte delegatene (eller varadelegatene) kan møte, 
kan fylkeslaget velge stedfortredere for disse, slik at fylket kan være 
fulltallig representert. 

§ 8 Landsstyret 
8.2 Innkalling til Landsstyremøte 

saker til behandling  
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Alle saker som ønskes behandlet i Landsstyret/ Landsmøtet, skal gå den 
organisatoriske veien for behandling (§ 6.3). 
Fylkeslaget skal gi sin innstilling og har plikt til å sende saken videre, selv om 
de ikke er enig. 
Dette skal fremgå i innstillingen. 
 

8.3 Landsstyret skal bestå av  
Landsstyret skal bestå av forbundsstyret og sittende fylkesleder i hvert 
fylke.  
Landsstyrerepresentanten skal representere fylkets meninger i Landsstyret. 
Der det ikke er fylkeslag, er det lokallagsleder i det lokallaget som fungerer 
som fylkeslag, som er landsstyrerepresentanten 
 

Observatør på Landsstyremøtet 
Som observatør kan 1. eller 2. vara til Landsstyrerepresentanten delta. 
Dette ble vedtatt på Landsmøtet i 1996, sak 12. 
Det vil være i helt spesielle tilfeller der det er en klar kandidat til å overta et 
verv, at et annet styremedlem deltar som observatør. 
Observatører som deltar på Landsstyremøtet er kun med for å lære og 
observere og er dermed uten tale, forslag- og stemmerett. 
Det er kun i spesielle tilfeller hvor Landsstyret vedtar at observatørene gis tale- 
og forslagsrett. 
 

8.5.1 I Landsstyret har Forbundsstyret stemmerett, unntatt 
Unntaket for Forbundsstyret gjelder kun under behandling av årsberetning, 
regnskap og revisjonsberetning. 
Det er forbundsstyret som legger fram sine resultater, og vil av mange 
betraktes som inhabil. 
 

Ved stemmelikhet 
Ved stemmelikhet under behandling av andre saker, kan saken avgjøres med 
leders dobbeltstemme. 
Dette gjelder ikke årsberetning, regnskap og revisjonsrapport, men for øvrige 
saker. 
 

8.7 Landsstyret skal: 
a. Foreta suppleringsvalg til Landsstyret der Landsstyrerepresentanten og / 

eller vara ikke lenger kan eller vil utøve sitt verv i flg. NFFs vedtekter. 
Landsstyrerepresentanten skal ha to vararepresentanter. Disse skal velges i 
nummerert rekkefølge, så det ikke skal være tvil om hvem som trer inn ved 
forfall og lignende. 
Det er den valgte representantens ansvar at varaen er oppdatert og får 
beskjed ved forfall (hvis det er mulig). 

 
Suppleringsvalg til Forbundsstyret 

Forbundsstyret må ha frihet til å finne rett person til å besette et ledig verv. 
Det er ikke alltid at første vara i styret har interesse eller evner til å besette 
det aktuelle verv. Da må det søkes utenom styret for å finne rett person til 
ledig verv. 
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§ 10 Forbundsstyret 
10.2 Forbundsstyret, suppleringsvalg 

Forbundsstyret foretar suppleringsvalg til Forbundsstyret for snarest 
mulig å kunne besette de verv som er nødvendig. Det er Landsstyret som 
foretar den endelige godkjenningen av dette valget. 
 

10.3 Forbundsstyret skal: 
e. Dersom styret skal opprette en komite, skal det utarbeides et mandat for 
gjeldende komite. Komiteen er forpliktet til å forholde seg til mandatet gitt av 
gjeldende styre.  
g. Midlertidig å overta styringen av lag 

Der forbundsstyret midlertidig må overta styringen av et lokallag, bør dette 
skje i tett samarbeid med fylkeslaget. 

k. Midlertidig å utelukke tillitsvalgte fra verv: 
Finnes i sin helhet under fellesbestemmelser (s. 26 i vedtektene). 

 
§ 11 Økonomi og revisjon 
11.6 Økonomi og revisjon, signaturrett 

Signaturretten kan delegeres og skal utøves av minst to personer i 
fellesskap. 
Forbundsstyret kan meddele prokura 
Prokura er en fullmakt til å opptre på vegne av sitt lag. 
Laget skal være registrert i Brønnøysundregisteret / foretaksregisteret og har 
da fått tildelt organisasjonsnummer. 
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DEL 2 -  FYLKES- OG LOKALLAG 
 

For fylkeslag 
§ 14 Navn 
Fylkeslagets navn er-- 
Lagets navn skrives sammen med NFFs logo på følgende måte: 
Det skrives: Buskerud fylkeslag av Norges Fibromyalgi Forbund  
Alt: Buskerud fylkeslag av NFF. 
 

§ 15 Formål 
15.3 Være NFFs representant 

Bestemmelser i vedtektene for FFO og FUNKIS sier at "når 
hovedorganisasjonen er medlem, er også NFFs fylkeslag registret som 
medlem i sitt fylke". 
Det er viktig å delta og utvikle samarbeidet med FFO og FUNKIS. 

 
15.5 Søke om tilskudd fra offentlige 

Dette er et område med stadige endringer. Lagene må selv forsøke å holde 
seg oppdatert. Det er fortsatt mulig å søke tilskudd fra fylkeskommunen. 
(Bak i dette heftet finnes en oversikt over mulige søknadsområder / -mål.) 

 
§ 16 Taushetsplikt  

Taushetsplikten gjelder også den behandling og debatt som kan oppstå i 
styret før et endelig og offisielt vedtak fattes. 
Et styrevedtak inneholder styrets endelige og offisielle beslutning i en sak 
og skal være tilgjengelig for medlemmene. 
Uenighet i et vedtak kan bemerkes med en protokolltilførsel, hvis det ikke 
er nok med "ikke enstemmig vedtak". 
Taushetsplikten gjelder alle tillitsvalgte og likeperson. 
Oppnevnte komiteer / utvalg kan, av styret, pålegges taushetsplikt. 
Medlemslister er et internt dokument for styret, som også omfattes av 
taushetsplikten. 
Medlemslistene må ikke misbrukes / frigis. 

 
§ 17 Årsmøte 
17.3 Årsmøte består av 

Det er styret i fylkeslaget som vedtar delegatfordelingen. Forholdet 40 / 60 
mellom styret og delegater begrunnes med at antall innkalte delegater skal 
være i flertall på årsmøte. 
Styret legger fram sine saker for godkjenning eller til votering / avstemming og 
da vil det være feil at styret har flest antall stemmeberettigede i saker som 
de selv fremmer. 
For fylkeslag uten lokallag eller med bare ett lokallag, gjelder vedtektene som 
for lokallag under gjennomføring av lagets årsmøte. 
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Fylkeslag uten lokallag har da bare enkeltmedlemmer å forholde seg til og må 
følge vedtektene for lokallag. 

 
17.4 Innkalling til 

Husk at innkallingen også skal sendes til forbundsstyret.  
 
17.7 Ved stemmelikhet 

Ved stemmelikhet under avstemming på årsmøtet kan en sak avgjøres med 
leders dobbeltstemme. Alternativet er at saken tas opp til ny debatt. 
Hvis det fortsatt ikke fremkommer noe flertallsavgjørelse og leder ikke 
ønsker å benytte sin dobbeltstemme, må saken 
gå tilbake til styret og tas opp på neste årsmøte, eventuelt på ekstraordinært 
årsmøte. 

 
Blanke stemmer 

Blanke stemmer teller med i antall avgitte stemmer, der det må være mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, og 2/3 ved vedtektsendringer. 
Eksempel: 
Ved valg: er det 100 (40) med stemmerett, må det være 51 (21) 
eller flere som stemmer på en kandidat for at vedkommende er valgt. Det er 
da 100 (40) som kan avgi sin stemme. 
Er det ingen motkandidat / annen kandidat og du mener at den foreslåtte ikke 
oppfyller dine krav for å fylle oppgaven, er eneste alternativ å avgi en blank 
stemme. 
Dette benyttes ved skriftlig avstemming. 
Et annet uttrykk som også brukes er "avholden stemme". Vedkommende 
avholder seg fra å avgi stemme av samme grunn. Dette benyttes ved 
håndsopprekking eller annen avstemningsmåte. 

 
17.9 Årsmøte skal velge: 

Valg skal foregå ved skriftlig avstemming, hvis en av de stemmeberettigede 
forlanger det. Dette vil også framgå av "Forretningsorden" som godkjennes 
før møtet starter. 
"Forretningsorden" er en veileder og rettesnor for bruk under årsmøtet, 
også under valg og bør alltid være en del av konstitueringen av årsmøtet. 

 
17.9 e Fylkeslaget kan oppnevne 

Observatør til Landsstyremøtet. 
Som observatør til Landsstyremøte kan velges første eller andre vara til 
Landsstyrerepresentanten. 
Hensikten med en observatørs deltakelse er at vedkommende skal observere, 
lytte og lære. Observatøren har ikke tale- forslag- eller stemmerett under 
møte. (Observatøren deltar ikke på Landsmøtet, da hvert fylke her har med 
fire representanter). 
 

I 7.9.b Revisor 
Den som sier seg villig til å være revisor for laget, må være regnskapskyndig. 
Det skal velges to revisorer. Unntaket er hvis regnskapet føres av et 
regnskapsfirma eller revideres av en registrert revisor. 
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17.9.c Valgkomite 

En valgkomite er en selvstendig komite som skal arbeide uten innblanding 
fra det sittende styret. 
Av samme grunn bør ikke medlemmer av styret samtidig være medlem av 
valgkomiteen. 
Lagets styre bør innkalle valgkomiteen til et møte, orientere om 
valgkomiteens arbeid og hvilke av styrets medlemmer som er på valg. 
Dette bør skje i god tid (flere måneder) før årsmøtet. 
 

17.9.d Delegater til Landsmøtet 
Det er i dag vanlig med tre delegater fra hvert fylke. Det er Landsstyret som 
bestemmer antallet, men det skal være likt antall fra hvert fylke. Det skal 
velges tre delegater til Landsmøtet fra hvert fylke, med personlig vara. Disse 
kommer i tillegg til Landsstyrerepresentanten. 
Som delegater til Landsmøtet kan vara til Landsstyrerepresentanten velges, 
eller de velges separat eller i tillegg til. Det er helt opp til fylkesstyret å 
velge den som de finner best egnet som delegat. 
 

17.9.e Innstille på kandidat  
Fylkeslaget innstiller på to vararepresentanter, men det er Landsstyret som 
velger. Landsstyret velges av Landsmøtet som avholdes hvert 2. år. 
Fylkets årsmøte innstiller på 2 vararepresentanter i nummerert rekkefølge til 
Landsstyret. Landsmøteperioden er på 2 år.  
De som velges, velges for hele perioden. 

 
Hvis en Landsstyrerepresentant ikke lenger kan utøve sitt verv  

Hvis Landsstyrerepresentanten trekker seg eller på annen måte ikke lenger 
vil eller kan utøve sitt verv, er det første vara som overtar som 
Landsstyrerepresentant, andre vara rykker opp som første vara og 
fylkeslaget må innstille på ny andre vara som velges på neste 
Landsstyremøte. 
Valget gjelder for resten av Landsmøteperioden. 
 

Funksjonstid  
Ved valg og styresammensetning bør det påses at ikke hele styret står på 
valg samme år, men forsøke å finne en fordeling. 
Alle faste medlemmer av styret velges for to år. 
Det tar noe tid å sette seg inn i styrearbeidet, rutine og få oversikten over de 
oppgaver som følger det enkelte verv. 
Varamedlemmer velges for et år. I løpet av året, som også er et læreår, har 
vedkommende fått vist om det er noe av interesse for fremtiden. 

 
§ 18 Ekstraordinært årsmøte 
18.5 Delegater til ekstraordinært årsmøte 

Disse skal så vidt mulig være de samme som under ordinært årsmøte. De 
kjenner saken, dens bakgrunn og utvikling. 
For at laget skal oppnå full representasjon, kan det velges nye delegater. 
 

§ 19 Styret i fylkeslaget 



13 
 

19.2 Fylkesstyre skal: 
19.2.b Handlingsplan og budsjett 

Likepersonsarbeidet bør ha et eget punkt i budsjettet.  
 
19.3  Dersom styret skal opprette en komite, skal det utarbeides 

et mandat for gjeldende komite. Komiteen er forpliktet til å 
forholde seg til mandatet gitt av gjeldende styre.  

 
 
 
§ 20 Økonomi og revisjon 
20.1 Fylkeslagets økonomiansvarlig 

Leder og økonomiansvarlig bør ikke være i nær familie eller ha for nær 
tilknytning til hverandre (f.eks. - ektefeller / partnere / samboere eller 
lignende). 
Der det likevel forekommer et slikt forhold i styret, skal enhver attestasjon 
av regninger / bilag og lignende utføres av to av styrets øvrige medlemmer i 
fellesskap. 
Attestasjon av egne regninger / utlegg, må ikke forekomme. 
Styret holdes orientert om lagets økonomi ved at lagets økonomiansvarlig 
legger frem en regnskapsoversikt gjerne på hvert styremøte eller minst 
hvert kvartal. 
 

20.8 Signatur 
Fylkesstyret har signaturrett. 
Signaturrett betyr å inngå økonomiske forpliktende/bindende avtaler på 
vegne av laget. (Bingoavtaler, leie av basseng, hovedlotteri osv.) 
Signaturretten kan delegeres til leder og/eller flere i fellesskap 
Signaturrett på vegne av laget og attestasjon av bilag eller lignende er 
forskjellige ansvar. 
Styret fatter vedtak om hvem som innehar lagets signaturrett og hvem som 
attesterer for lagets bilag og lignende. Vedtaket føres i styreprotokollen. 
Ved endring av styresammensetningen etter årsmøtet må nytt vedtak fattes. 

 
§ 21 Oppløsning 

Vedtak om oppløsning av fylkeslaget kan først skje etter behandling og 
vedtak på påfølgende årsmøter. Først på et ordinært årsmøte, hvor det av en 
eller annen årsak har fremkommet forslag om oppløsning. Deretter må det, 
etter tidligst to måneder, innkalles til ekstraordinært årsmøte for å 
stadfeste det ordinære årsmøtets vedtak. På denne sakslista vil oppløsning 
av fylkeslaget være eneste sak. 
Vedtak om oppløsning av fylkeslaget krever minst 3/4 av avgitte stemmer 
under begge avstemminger. 
Årsaken til krav om to måneders opphold mellom ordinært og ekstra- 
ordinært årsmøte er muligheten til å se på alternative løsninger for å 
opprettholde aktiviteten i laget 
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For lokallag 
§ 22 Navn 

Lokallagets navn er--- 
Lagets navn skrives sammen med NFFs logo på følgende måte: 
Drammen lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund.  
Alt.: Drammen lokallag av NFF. 

 
§ 23 Formål 
23.4 NFFs representant på lokal---  

Som i § 15.3, med tillegg. 
Bestemmelser i vedtektene for FFO og FS sier at "når hovedorganisasjonen 
er medlem, er også' NFFs lokallag registrert som medlem i sin kommune / 
lokalområde". Det er viktig å delta og utvikle samarbeidet med FFO og FS 

 
§ 24 Taushetsplikt  

Alle tillitsvalgte --- Som i § 16 
 
§ 25 Årsmøtet 
25.1 Lokallagets høyeste myndighet  

Det er årsmøtets vedtak som bestemmer lagets drift ifølge handlingsplan og 
budsjett i den kommende årsmøteperioden. 

 
25.4 Saker som medlemmene ønsker 

På lokallagets årsmøte er det fritt for medlemmene å fremme forslag, også for 
Landsstyret. 
Lokallagets styre kan ikke nekte å ta opp et forslag som er innsendt i rett tid 
før, men styret skal i sin innstilling til saken foreslå den videre behandling. 

 
25.6 Representanter fra Forbundsstyret  

Stemmerett på årsmøtet har kun hoved-, ungdoms- og familiemedlemmer av 
laget som har betalt sin medlemskontingent for inneværende år. 
Støttemedlemmer / venner har ikke stemmerett. 
Dette bør kontrolleres mot en ny medlemsliste for laget som fås ved 
henvendelse til forbundskontoret. 

 
25.7 Alle vedtak  

Som § 17.7 og omhandler stemmelikhet og blanke stemmer.  
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25.8 Saker som lokallaget  

Saker som lokallaget ønsker å fremme for Landsstyret / Landsmøtet, som er 
NFFs høyeste organ, behøver ikke å være behandlet på lagets årsmøte. 
Er en sak behandlet og vedtatt fremmet for Landsstyret / Landsmøtet, skal 
saken sendes fylkesstyret. 
Fylkesstyret kommer med sin innstilling, før saken videresendes til 
forbundsstyret og Landsstyret. 

 
25.9 Årsmøtet skal velge: 

Som i § 17.9 
§ 26 Ekstraordinært årsmøte  
26.2 Ekstraordinært årsmøte kan 

Det må være helt spesielle årsaker til å innkalle til et ekstraordinært årsmøte. 
I innkallingen skal det stå hvilke sak(er) som skal behandles. Forsøk på å ta 
opp andre saker eller saksinnlegg uten direkte tilknytning til den i 
innkallingen oppført sak(er) skal avvises. 

 
§ 27 Styret i lokallagene  
27.1 I tiden mellom 

Styret skal bestå av et ulikt antall og kan bestå av 5, 7 eller eventuelt 3 
medlemmer. 
Om et styremedlem påtar seg mer enn et styreverv, har vedkommende fortsatt 
kun en stemme. 
 

27.g  Dersom styret skal opprette en komite, skal det utarbeides et mandat 
for gjeldende komite. Komiteen er forpliktet til å forholde seg til 
mandatet gitt av gjeldende styre. 

§ 28 Økonomi og revisjon 
28.1 Lokallagets økonomiansvarlig - som i § 20.1 
28.8 Signatur 

Lokallaget har signaturrett. 
Signaturrett betyr å inngå økonomisk forpliktende / bindende avtaler på 
vegne av laget. 
(bingoavtaler, leie av basseng, lotteri osv.) 
Signaturretten kan delegeres til leder og/eller flere i fellesskap. 
Signaturrett på vegne av laget og attestasjon av bilag eller lignende er 
forskjellige ansvar. 
 
Styret fatter vedtak om hvem som innehar lagets signaturrett og hvem som 
attester for lagets bilag og lignende. 
Vedtaket flares i styreprotokollen. 
Ved endring av styresammensetningen etter årsmøtet, må nytt vedtak fattes. 

 
§ 29 Oppløsning 

Vedtak om oppløsning av lokallaget kan først skje etter behandling og 
vedtak på to påfølgende årsmøter. 
Først på et ordinært årsmøte, hvor det av en eller annen årsak har 
fremkommet forslag om oppløsning 
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Deretter må det, etter tidligst to måneder, innkalles til ekstraordinært 
årsmøte for å stadfeste det ordinære årsmøtets vedtak. På denne sakslista 
vil oppløsning av lokallaget være eneste sak. 
Vedtak om oppløsning av lokallaget krever minst 3/4 av avgitte stemmer under 
begge avstemminger. 
Årsaken til krav om to måneders opphold mellom ordinært og ekstra- 
ordinært årsmøte er muligheten til å se på alternative løsninger for å 
opprettholde aktiviteten i laget 

 
 
 
 
DEL 3 - Fellesbestemmelser 
§ 30 Medlemmer med ansettelsesforhold i NFF 

Dette gjelder for alle ledd i organisasjonen



17 
 

Del 4 - Tillegg 
 
MULIGE SØKNADSMÅL 
 
SØKNADER KAN SENDES TIL: 
Fylkeslag 
Fylkeskommunen 
Helseregionen      helseforebyggende tiltak 
Kronprinsesse Marthas Minnefond  
Banker / forsikring      fordel med kundeforhold 
Velferdsmidler fra NFF søkes forbundsstyret   til velferds- og trivselstiltak 
 - gjelder for lag med egenkapital under  kr 150 000 
NFFs likepersonmidler 
Helse og Rehabilitering prosjektmidler (EkstraStiftelsen) søkes gjennom NFF  
Legater 
Midler fra FUNKIS: 
 - tilretteleggingsmidler (TRT) søkes gjennom NFF. 
 - opplæringstilskudd søkes FUNKIS direkte. 
 
Lokallag 
Helse- og omsorgsetaten i kommunen(e) 
Kulturetaten i kommunen(e) 
Banker/forsikring 
Kronprinsesse Marthas Minnefond 
Legater 
Helseregionen 
Helse og Rehabilitering prosjektmidler (EkstraStiftelsen) søkes gjennom NFF. 
Velferdsmidler fra NFF søkes forbundsstyret   til velferds- og trivselstiltak 
- gjelder for lag med egenkapital under  kr 150 000 
Midler fra FUNKIS: 
 - tilretteleggingsmidler (TRT) søkes gjennom NFF. 
 - opplæringstilskudd søkes FUNKIS direkte. 

Det kan her være lokale variasjoner i mulige søknadsmål
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TAUSHETSERKLÆRING 
 
 
 
 
 

 
Som tillitsvalgt i Norges Fibromyalgi Forbund er jeg innforstått med den 

taushetsplikt som er vedtektsfestet i § 5 i Norges Fibromyalgi Forbunds vedtekter. 
 

§ 5 Taushetsplikt 
Landsstyret og Forbundsstyret skal undertegne en taushetserklæring og har 

taushetsplikt om medisinske og sosiale forhold vedrørende det enkelte medlem. 
Taushetsplikten blir ikke opphevet selv om vervet fratres. 

Taushetsplikten gjelder også for likepersoner! 
 
 

Jeg er også innforstått med at jeg har taushetsplikt i alle interne saker som jeg får 
kjennskap til og lover å ikke bringe dette videre til andre. 

 
 
 
 

____________________________ 
    sted    dato  
 
 
 

___________________________ 
underskrift 
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FORRETNINGSORDEN. 
 

1. Årsmøtet ledes av styrets leder inntil møtets konstituering er over. Deretter 
overtar den valgte dirigenten ledelsen av årsmøtet. 

2. Alle forslag som blir satt under avstemming, vedtas med alminnelig flertall. 
(det forslaget som får flest stemmer er vedtatt.) 

3. Årsmøtet kan ikke ta opp til behandling saker som ikke er oppført i sakslisten 
eller har en direkte tilknytning til disse. 

4. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten eller sekretæren og skal være 
undertegnet av forslagstilleren. 

5. Det kan ikke fremsettes nye forslag eller trekke forslag, etter at strek er satt i 
en debatt. 
Før strek eventuelt settes med inntegnede talere, skal dirigenten gjøre 
oppmerksom på at eventuelle forslag også må være innlevert før strek vedtas. 

6. Dirigenten har rett og plikt til, etter nærmere vurdering av saksgangen og den 
tid man har til disposisjon, å fremme forslag om begrensning i taletiden og / 
eller at strek settes med de inntegnede taler. Dirigenten har også rett til å 
fremme forslag for årsmøtet om saksbehandling og avstemmingsprosedyrer 
over flere forslag. 

7. Avstemming foregår ved håndsopprekking. Hvis mer enn en forlanger det, skal 
avstemmingen forgå skriftlig. 
Ved valg foregår alle avstemminger over kandidater til hvert verv separat. 
Valg skal foregå skriftlig så fremt en av deltakerne forlanger det. 

8. Valgt er den som får mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dersom det 
er flere enn to kandidater, foregår valget i flere omganger. I hver omgang går 
den kandidaten ut som har fått færrest stemmer, inntil en av kandidatene får 
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dersom en kandidat allerede i 
første omgang får mer enn halvparten av stemmene, er vedkommende 
valgt, selv om det stemmes over flere enn to kandidater. 

01.12.05 el 

 



20 
 

Forretningsorden - Kommentar og bruk 
Forretningsorden fastslår den tekniske fremgangsmåten for gjennomføringen av et (års)møte. 
Forretningsorden er en veileder i gjennomføring og gir en trygghet ved eventuelle innsigelser 
under saksbehandlingen, avstemming og valg. 
 
1. Det er vanlig at styrets leder forestår konstitueringen og forestår 
 Godkjenne innkallingen 
 Godkjenne sakslista 
og deretter foreslå valg av møtefunksjonærer 
 Dirigent / møteleder 
 Møtesekretær(er) 
 Protokollunderskrivere (kommentar etter punkt 8) 
 Tellekorps 
Valgt møteleder overtar ledelsen av møtet. 
2. Ved stemmelikhet kan en sak avgjøres med leders dobbeltstemme. (Vedtektenes § 25.7) 
3. Saker som ikke er meldt inn til styret innen fristen som er fastsatt i innkallingen / ikke 
oppført i sakslista, kan ikke tas opp til behandling på et årsmøte. 
Vedtak som fattes på årsmøtet skal være retningsgivende for laget og styrets arbeid 
kommende år og medlemmene skal ha anledning til å forberede seg før behandlingen av et 
forslag, da saker som vedtas på et årsmøte, ofte har stor betydning for laget. 
4. Forslaget skal ha sammenheng med sak som er oppført i sakslista, skal leveres skriftlig 

til dirigenten / møteleder eller sekretæren og være undertegnet av forslagstilleren. 
Et forslag skal fremsettes skriftlig og inneholde forslaget som forslagstilleren ønsker å fremsette. 
5. Strek er satt; kan være nødvendig der det forekommer mange innlegg og replikker og det av 

praktiske og tidsmessige årsaker må settes en begrensning i antall innlegg. 
Før strek settes skal møteleder lese opp de navn som står på talerlisten for at alle som ønsker å komme 
med innlegg/ har tegnet seg skal vite at de står oppført.  
Dette gjelder også for forslag som må være innlevert før strek settes. 
Et innlevert forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt, men kan først trekkes etter at det er 
opplest, men før debatt og votering. 
6. Begrensning i taletiden har sammenheng med foregående avsnitt og dette er møtelederens 

avgjørelse ut fra den tid som er til rådighet. 
Avstemming- og saksbehandlingsprosedyrer. 
Der det i en sak fremkommer flere forslag, kan møteleder også bestemme prosedyren, ved å sette de to 
mest ytterliggående forslag opp mot hverandre, skriftlig avstemming eller ved håndsopprekking 
7. Avstemming foregår normalt ved håndsopprekking. Hvis flere enn en forlanger det, eller hvis 

møtelederen finner det riktig, skal avstemmingen foregå skriftlig. 
8. Under valg er det nok at en forlanger at avstemmingen skal skje skriftlig. Det skal alltid 

være skriftlig avstemming der det er forslag på mer enn en kandidat til et verv. 
Ved valg av varamedlemmer til styret kan dette unntaksvis 
foregå samlet, dersom det ikke foreligger forslag på motkandidater 
 

Protokollunderskriverens ansvar: 
Det er en protokollunderskriver som godkjenner riktigheten av protokollens innhold og innestår for 
at sekretærens arbeid er overensstemmende med vedtak som er fattet. 
En protokollunderskriver må gjøre sine notater under møtets gang, ikke bare stole på at 
hukommelsen registrerer alle detaljer. 
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Valgkomiteen og dens arbeid 
 
Valgkomiteen velges på lagets årsmøte og skal, fram til neste årsmøte, finne rett person til rett verv. 
Valgkomiteen har fullført sitt arbeid når de legger fram sin innstilling for årsmøte og valget starter. 
 
Aktivitet. For de fleste valgkomiteer vil det være en periode uten aktivitet i 8 — 10 måneder, før arbeidet 
starter. Men valgkomiteens arbeid er egentlig en helårs jobb! 
Valgkomiteens leder velges på årsmøtet, eventuelt valgkomiteen konstituerer seg selv på sitt første møte. 
 
Ansvar. Det er styret i laget som har ansvar for at valgkomiteen fungerer og det kan være en fordel at 
valgkomiteen eller dens leder innkalles til et møte i god tid, gjerne flere måneder for årsmøte, der det 
orienteres om valgkomiteens oppgaver og hvilke av styrets medlemmer som er på valg. Valgkomiteen 
bør til enhver tid være oppdatert om styrets arbeid, hvem som deltar aktivt i styret, delegering og utføring 
av oppgaver, egnethet og engasjement i sitt verv. 
Valgkomiteen eller dens leder bør uoppfordret få tildelt lagets styreprotokoller og møtereferat. 
 
I sitt arbeid må valgkomiteen også tenke på at sammensetningen av styret skal gjøre at medlemmene 
fungere sammen som et team. 
Sterke personligheter kan være effektive og energiske, men kan også føre til at andre i styret ikke får 
ta del i arbeidet, de kan føle at de ikke blir vist tillit til å gjøre sitt arbeid. 
Det hele vil etter hvert gjøre at arbeidet i styret stagnerer. 
 
Personer som forespørres må informeres om hva vervet innebærer. 
 
I fylkeslagene er det i de fleste tilfeller, etter forslag fra lokallagene, at valgkomiteen finner sine 
kandidater. De kan sende brev til lokallagene og be om forslag. Det er disse som kjenner kandidatene 
best. 
Valgkomiteen for fylkeslaget lager sin innstilling ut fra de mottatte forslag eller kandidater som de selv 
har funnet fram til, men "fylkeslagets styre bør bestå av medlemmer fra styret i lokallagene i fylket". 
Disse skal representere sitt lokallag i fylkesstyret og må kjenne til vedtak og oppfatninger i lokallagets 
styre. Representanten skal også kjenne til begrunnelsen for et vedtak som er fattet i fylkesstyret etter 
avholdt møte. Dette vil da kunne bedre kommunikasjonen mellom fylkeslaget og lokallaget. 
 
I lokallagene er det blant medlemmene valgkomiteen vil finne sine kandidater. Foruten personlig 
kjennskap, kan kursledere være en fin informasjonskilde for valgkomiteen til å finne nye tillitsvalgte.  
Lokallagets medlemsmøter er et egnet sted hvor medlemmene oppfordres til å komme med forslag. 
De av styrets medlemmer som er på valg, bør forespørres om de ønsker å ta gjenvalg. 
Dette bør skje i god tid før årsmøte. 
Selv om en tillitsvalgt ønsker å fortsette i sitt verv, er det opp til valgkomiteen å innstille på gjenvalg. 
Forespørsel om gjenvalg og søk etter nye tillitsvalgte kan foregå samtidig. 
 
Styresammensetning. I forslag til sammensetning av et styre bør det tas hensyn til den geografiske 
fordelingen, hovedmedlemmer og familiemedlemmer, alder, bakgrunn, erfaring og evne til å samarbeide. 
I et styre bør det ikke være flere personer fra samme familie eller med for nær tilknytning til hverandre. 
Valgkomiteens innstilling bør være enstemmig, men den kan også legge fram en delt innstilling. 
 
Det er utarbeidet en "Veileder for valgkomiteen" som bør være i lagets eie. 
Veilederen overleveres til valgkomiteens leder når arbeidet påbegynnes og tilbakeleveres etter årsmøtets 
slutt. 

02.02.06 el. 
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RETNINGSLINJER 
FOR OPPNEVNING 
AV 

 
 

norges 
fibromyalgi 
forbund 

 
THE NORWEGIAN FIBROMYALGIA ASSOCIATION 

Oppnevning av likeperson.  Det er fylkesstyrets oppgave å innstille på egnet person til 
oppgaven som likeperson. 
Likepersonen oppnevnes på fylkeslagets årsmøte og oppnevningsperioden er for to år av 
gangen. 
Antall likepersoner. Det kan oppnevnes inntil 4 likepersoner i hvert fylke eller det antall 
som fylket ser på som sitt behov og etter lagets økonomi. 
Likepersonene i fylket bør ha en naturlig geografisk spredning. 
Ny likeperson underrettes skriftlig om oppnevningen og sitt arbeidsområde. 
Likeperson for lokallag. Likeperson med begrensning til eget lokallag er fortsatt fylkets 
ansvar. De må ha den nødvendige opplæring, trinn 1, før de tiltreder, de regnes ikke 
med i NFFs likepersonoversikt og oppføres ikke i medlemsbladet. 
Likeperson for yngre. Likeperson for yngre oppnevnes av fylkesstyret, godkjennes av 
forbundsstyret og er forbundsstyrets ansvar. 
Antall likepersoner for yngre settes til 5. 
Aldersgrense for likepersoner for yngre settes til 40 år 
Likeperson for menn. NFF har egne likepersoner for menn. De oppnevnes av fylkesstyret, 
godkjennes av forbundsstyret og er forbundsstyrets ansvar.  
Ansvar for likepersoner. Likepersoner er fylkets ansvar, likepersoner for 
yngre er forbundsstyrets ansvar. 
I lokallag uten fylkeslag er likepersoner lokallagets ansvar. 
Opplæring. All opplæring og skolering av likepersoner er forbundsstyrets ansvar, med et 
grunnkurs i likepersonsarbeid som alle nyoppnevnte likepersoner må gjennomgå før de 
tiltreder i funksjonen som likeperson. 
Senere vil det bli gitt anledning til å gjennomgå trinn 2, for de som arbeider med 
arbeid / attføring. 
Etter deltakelse på kurs for en likeperson, skal fylkets øvrige likepersoner oppdateres 
og tildeles informasjon som skal kopieres og videreformidles. 
Taushetserklæring. Denne må undertegnes før likepersonen begynner i sin funksjon. 
Oppnevningen føres i årsmøteprotokollen. 
Om en likeperson trekker seg i oppnevningsperioden, skal dette skje skriftlig til fylkesstyret. 
Fylkesstyret har anledning til midlertidig å oppnevne ny likeperson fram til neste 
årsmøte. 
Fylkeslagets årsmøte foretar den endelige oppnevningen. 

Hvis den oppnevnte likepersonen ikke fungerer i sitt verv eller misbruker det, kan 
fylkesstyret i samråd med forbundsstyret, med øyeblikkelig virkning frata 
likepersonen dens verv. 
Fratreden og midlertidig oppnevning av likeperson i årsmøteperioden føres i fylkeslaget 
protokoll. 

OPPNEVNING AV LIKEPERSON 
VEDTATT PA LANDSSTYREMOTE 5-7.03.99 / 11.11.05 (rettet 07.02.06 el)
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Kriterier, rett person til å være likeperson og hva som kreves av denne. 
 
-Vedkommende må være villig og interessert i å påta seg oppgaven som likeperson, inneha 
evnen til å lytte og vise medfølelse og ha akseptert egne problemer og det som følger 
med å få en livslang sykdom. 
-Være psykisk sterk og inneha evnen til å lytte til andres problemer. 
-Vedkommende må ha en sosial væremåte og framferd og ha disponibel tid til å utføre 
oppgaven. 
 
Når fylkesstyret tror å ha funnet rett person til oppgaven, innkalles vedkommende til et 
intervju. 
Det gis samtidig en generell orientering om likepersonsarbeidet og de arbeidsområder / -
oppgaver som en likeperson må påregne. 
Intervju og orientering bør skje i god tid for oppnevning og det må gjøres oppmerksom på 
at oppgaven ikke kan påbegynnes før grunnkurs i likepersonsopplæringen er 
gjennomført. 
Vedkommende må også undertegne en taushetserklæring før likepersons-funksjonen kan 
påbegynnes. 
Det bør her også gjøres spesielt oppmerksom på taushetsplikt vedrørende sosiale og 
medisinske forhold som en likeperson kan få kjennskap til og at taushetsplikten ikke 
oppheves selv om oppgaven som likeperson avsluttes. 
 
Retningslinjer for utnevnelse av æresmedlem 
For å utnevne et æresmedlem må følgende begrunnelse ligge til grunn: 

1. Medlemmet må være hovedmedlem i forbundet og må ha tilhørighet til det fylkes- / 
lokallaget som utnevner og vært medlem av laget gjennom flere år. 

2. Styret i lokallaget kan utnevne et æresmedlem. Der det ikke er lokallag kan fylkeslaget 
utnevne. 
Fylkeslaget kan komme med forslag til kandidat ovenfor lokallaget. 

3. Medlemmet skal ha bidratt til lagets positive fremgang og holdning i laget eller på annen 
måte gjort en uegennyttig innsats over flere år. 

4. Medlemmet kan for eksempel hatt flere verv i styret, ledet treningsgrupper, vært 
likeperson eller på annen måte vært aktiv i foreningen. 

5. Laget kan / skal betale medlemskontingenten for æresmedlemmet. Et æresmedlemskap 
skal ivaretas av styret. 

6. Ved utnevnelsen skal styret ha laget en æresbevisning som hele styret har underskrevet og 
være innrammet. 

7. Styrene kan lage sine egne retningslinjer, (som gratis deltakelse på trening, fritas for 
inngangspenger, egenandel på turer osv.) 

8. Alle som blir utnevnt til æresmedlem i laget skal ha like fordeler. 
Et æresmedlem skal inviteres til jubileer og spesielle arrangementer, som også bør være 
gratis.
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Æresmedlem 

Drammen lokallag av Norges Fibromyalgi Forbund 
utnevner herved 

 

Kari Nordmann 
 

til lokallagets høyeste hedersbevisning som æresmedlem.  
Som takk for innsatsen for lokallaget og arbeidet for å 

fremme fibromyalgi.  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
Drammen 01.01.01 

 
 

Leder Kari Nordmann
 
 
 

Nestleder Kari Nordmann  
 
 
 

Studieleder Kari Nordmann 
 
 
 

Styremedlem Kari Nordmann 
 
 
 

 
 
 

Økonomiansvarlig Kari Nordmann 
 
 
 

Sekretær Kari Nordmann 
 
 
 

Styremedlem Kari Nordmann
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Opprettelse av lokallag 
Opprettelse av nytt lokallag. Opprettelsen av et nytt lokallag skjer gjerne etter initiativ fra 
fylkeslaget, når den geografiske spredningen tilsier det og i samarbeid med aktuelle forbindelser i 
lokalmiljøet som ønsker å samles i et lokalt lag. 
Hvordan dette får utvikle seg; fylkeslaget inviterer til et informasjons- / orienteringsmøte, 
samtalegrupper og lignende. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og det er viktig å høre hva de 
tilstedeværende ønsker. Det kan ofte være nødvendig å bruke noe tid. 
 
Valg av interimsstyre/opprettelsen av et arbeidsstyre. Styret skal arbeide fram og tilrettelegge for 
avvikling av det første ordinære årsmøte. 
Det velges interimsstyre på fem personer, som fordeler oppgavene mellom seg. 
Leder. En må stå som leder, med ansvar for post og inneha en foreløpig adresse til laget. 
Økonomiansvarlig. En må stå som økonomiansvarlig og ha det foreløpige ansvaret for lagets økonomi. 
Styremedlem. Styremedlemmene fordeler de øvrige oppgavene etter interesseområde, bakgrunn og evne. 
 
Godkjenning av laget. Interimsstyret søker forbundsstyret om godkjenning av lokallaget etter en 
stedsangivelse som gjenspeiles i lokallagets navn. 
Etter avtale med fylkeslaget kan også lokallagets naturlige nedslagsfelt oppgis med postnummer. 
 
Oppstartmidler og opprettelse av bankkonto. Oppstartmidler, som p.t. er på kr. 5.000,-, kan søkes 
forbundet etter at interimstyret er valgt og konto for laget er opprettet. 
 
Bruk av konto og habilitet. Ved opprettelse av konto må det avmerkes for at alle bilag / regninger 
attesters av to personer i fellesskap, leder og lagets økonomiansvarlig, eventuelt en annen i styret, hvis 
dette er mest hensiktsmessig. Leder skal ikke under noen omstendighet godkjenne egne krav eller 
regninger til laget. 
Det må også fattes vedtak om hvem som skal ha tilgang til konto /kasse. Det kan i noen tilfeller være 
nødvendig å vurdere egen habilitet ved godkjenning og attestering av regninger og bilag. 
Ved uttak fra konto eller kasse skal det alltid vedlegges bilag for uttak / bruk. 
 
Gjenopprettelse av lokallag som er lagt i bero.  Forarbeidet for gjenopprettelsen av et lokallag skal 
skje i samarbeid med fylkeslaget. 
 
Valg av styre. Når tiden er inne og medlemmene er motivert for det, innkalles det til et 
ekstraordinært årsmøte, hvor det velges et styre for lokallaget. 
 
Godkjenning av laget. Lokallagets navn er kjent, men det må fås godkjenning av forbundsstyret. 
 
Oppstartmidler. Oppstartmidler på p.t. kr. 5.000,- kan fås, men for lag som er lagt i bero kan det 
fortsatt være en konto som er i drift, med innestående midler. En regnskapsoversikt skal fremlegges ved 
søknad om oppstartsmidler. Der alt er avviklet, må det opprettes ny konto før søknad om oppstartmidler 
kan innvilges og beløpet overføres. 
 
Bruk av konto og habilitet. For øvrig gjelder alt det ovenfor nevnte vedrørende bruk av konto og 
habilitet. 
 
Valg av styre. Lagets styre velges på første ordinære årsmøte. Her må det påses at ikke hele styret 
velges for to år og alle står på valg igjen samtidig. 
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Lagets årsmøte og styre 
Dette er et supplement til vedtektene, ikke istedenfor! 
 
Styrets medlemmer velges på lagets årsmøte. 
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og det er årsmøtets vedtak som er 
retningsgivende for styrets arbeid i den kommende årsmøteperiode. 
Styret kan ikke tilsidesette et årsmøtevedtak. Dette er det kun et nytt årsmøte som 
kan gjøre. 
 
Styrets medlemmer velges for to år og det bør påses at ikke hele styret står på valg samme 
år. Valgkomiteens medlemmer velges for to år, mens vara velges for et år. 
Varamedlem til styret velges for et år og i nummerert rekkefølge. Det samme gjelder 
for revisorer.  
 
Dersom et styremedlem må fratre sitt verv i årsmøteperioden, vil fortrinnsvis 1. vara-
medlem til styret tiltre den ledige plassen. Hvis ingen av styrets varamedlemmer 
innehar den nødvendige kompetanse til å inneha det ledige tillitsverv, kan styret foreslå 
et medlem som er forespurt og innehar de nødvendige kvalifikasjoner til vervet. 
(Valgkomiteens oversikt over lagets medlemmer kan også benyttes.) 
Ved valg av et helt nytt medlem til styret må det innkalles til et ekstraordinært årsmøte 
med denne ene saken. Dette kan være en del av et medlemsmøte, men det må stå i 
innkallingen. Ekstraordinært årsmøte gjennomføres med den / de saker som står på 
sakslisten og møtet avsluttes deretter. 
Deretter kan det ordinære medlemsmøtet begynne. 
Styret kan ikke på egenhånd tilsette eller frata noen et verv. Dette er årsmøtets oppgave 
og plikt. Dette gjelder for styremedlem, varamedlem, oppnevnt likeperson og revisor. 
 
Bruk av varamedlemmer i styret. 
Det anbefales at alle varamedlemmer innkalles og deltar aktivt i styret. 
For å kunne delta i styrebehandlingen er det nødvendig å kjenne til rutiner og eventuelt 
tidligere behandling av saker. Dette er også en læringsprosess, samtidig som det kan 
være en inspirasjon til videre aktiv deltakelse i styret. 
 
Landsstyrerepresentanten 
Landsstyrerepresentanten skal være fylkets kontakt mellom forbundet og fylkeslaget og 
skal være den sittende fylkesleder. 
(der det ikke er fylkeslag, er det lokallagsleder i det lokallaget som fungerer som 
fylkeslag, som er landsstyrerepresentanten.) 
 
Det skal velges to varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse velges på 
Landsmøtet etter innstilling fra fylkesstyret. 
Vara velges for Landsmøteperioden som er to år. 
Det er Landsstyrerepresentantens plikt å orientere styrene / lagene i sitt fylke fra 
Landsstyret / Landsmøtet. Det kan være en av oppgavene å supplere innholdet i 
protokollen fra Landsstyret og Landsmøtet, eventuelt forbundsstyret. 
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Delegat til Landsmøtet. 
En Landsmøtedelegat velges på fylkets årsmøte det året som Landsmøtet holdes. Til 
hver delegat velges en personlig vara. 
Funksjonen gjelder for dette Landsmøtet og for eventuelt ekstraordinært Landsmøte i 
inneværende landsmøteperiode. 
En delegat deltar på Landsmøtet med forslag-, tale- og stemmerett. 
Alle fylkeslag er innkalt til Landsmøtet med likt antall delegater / 3 delegater. 
Dette er en viktig funksjon da det er her retningslinjene for forbundets videre drift skal 
vedtas. Delegatene bør derfor ha erfaring og kjennskap til drift av lag og forbund 
Delegater til Landsmøtet velges ut av fylkesstyret. 
Delegatavgiften vedtas av Landsstyret og dekker delegatens reise- og oppholdsutgifter. 
Dette for at alle fylker skal ha de samme utgifter ved deltakelse på Landsmøtet. 
(Forslag til utgiftsfordeling: Delegatene representerer hele fylket og avgiften bør da også 
kunne fordeles mellom alle lokallagene og fylkeslaget.) 
 
Delegater til fylkeslagets årsmøte / delegatfordeling. 
Delegater med vara til fylkeslagets årsmøte velges på lokallagets årsmøte. 
Funksjonen gjelder dette årsmøtet og eventuelt ekstraordinært årsmøte i inneværende 
årsmøteperiode 
Det er styret i fylkeslaget som bestemmer antall delegater. 
Alle lokallag innkalles med likt antall delegater. 
Innkalte delegater deltar på årsmøtet med fulle rettigheter, tale-, forslag- og 
stemmerett. 
Styret må påse i innkallingen at antallet delegater i fylkesstyret er min. 60/40. (§ 17.3) 
Hvordan deltakelsen er vil da være uten betydning, så lenge fordelingen overholdes i 
innkallingen 
 
Observatør på Landsstyremøtet. 
Det er tillatt for alle fylkeslag å delta med en observatør på Landsstyremøtet. 
Som observatør på Landsstyremøtet kan 1. eller 2. vara til Landsstyret delta. Unntaksvis 
kan en annen person delta, men det må da ha en spesiell årsak, som innstilt kandidat til 
Landsstyrerepresentant eller vara.  
Å delta som observatør er for å forberede en vararepresentant til deltakelse i 
Landsstyret, lære arbeidsmåter og saksbehandlingen. 
En observatør er til stede på møtet uten noen rettigheter, kun for å observere og lære.   
Kostnadene ved observatørens deltakelse på landsstyremøtet belastes fylkeslaget. 
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FØRING AV STYREPROTOKOLL 
En styreprotokoll skal inneholde:  

- Tid og sted for møtet (dato, tidspunkt og årstall) 
- Hvem som var til stede (med for- og etternavn) 
- Saker som ble behandlet (i nummerrekkefolge gjennom året) 
- Vedtak i sakene (som må være forståelig for andre enn møtets deltakere) 

 
Styreprotokollen er en del av lagets historie. 
Deltakerne oppføres med fullt navn og vedtakene skal kunne forstås av andre, som for 
eksempel revisor og andre som skal gjennomføre det fattede vedtak på et senere 
tidspunkt. 
 
 
REFERAT FRA MØTER 
Et møtereferat skal inneholde:  

- Tid og sted for møte  
- Hvem som ledet møte 
- Tema / gjest / foredragsholder 
- Orienteringer / foreningssaker 
- Antall tilstedeværende  
- Inntekter v/ inngang / loddsalg 

 
Et møtereferat skal også kunne benyttes som et innslag i lokalavisen, noe som kan virke 
som reklame for laget. Da bør tid, sted og tema / foredragsholder være fremtredende, ikke 
inntekt av loddsalg. 
 
 
ÅRSMØTEFORBEREDELSER 
Styret sammenkalles for å: 

- Fastsette tid og sted for årsmøtet 
- Sette opp saksliste 
- Sette opp de nødvendige tidsfrister 
- Sørge for kunngjøring av årsmøtet 
- Avtale hvordan innkallingen skal skje 
- Innstille på forslag til dirigent, sekretær og eventuelt komiteer for årsmøtet 
- Avtale ansvarsfordelingen 

 
Det er styrets plikt å påse at de nødvendige tidsrammer, forhold til NFFs vedtekter for 
laget, overholdes. 
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ÅRSBERETNING 
Styrets årsberetning skal omfatte lagets virksomhet i kalenderåret og legges fram for årsmøtet 
til godkjenning. Styret må på forhånd ha godkjent årsberetningen og står solidarisk ansvarlig 
for innholdet. 
 
"Alle styrets medlemmer (ikke vara) skal godkjenne og undertegne lagets årsberetning". 
(det samme gjelder for behandlingen av lagets regnskap at alle styremedlemmer skal 
godkjenne og undertegne regnskapet) 
 
Årsberetningen skal inneholde: 

- Oversikt over styremedlemmer og andre tillitsvalgte i årsmøteperioden. 
- Antall styremøter, medlemsmøter, turer, arrangement / sosiale tiltak. 
- Oversikt over samtlige foredrag, tittel på disse og foredragsholderens navn. 
- Medlemsantall ved årets begynnelse, tilgang og frafall i perioden, samt 

medlemsantallet ved periodens slutt. 
- Oversikt over økonomien og medlemmers kontingentforhold 
- De forskjellige komiteer og utvalgs virksomhet 
- Viktige oppgaver for og i laget 
- Organisasjonsarbeidet og en oversikt over de viktigste sakene som er 

behandlet i løpet av perioden 
- Rapport fra likepersonsarbeidet 
- Rapport fra studiearbeidet 
- En oppsummering i forhold til den tidligere vedtatte handlingsplan 
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INNKALLING TIL ÅRSMOTE 

Det innkalles herved til årsmøte i ****lokal (fylkes) lag 

Tid: dag, dato. klokkeslett 
Sted: adressen for møtet 

Saksliste: 

Sak 1. Konstituering 
Sak 2. Årsberetning 
Sak 3. Regnskap og revisjonsberetning 
Sak 4. Innkommende forslag 
Sak 5. Handlingsplan 
Sak 6. Budsjettforslag 
Sak 7. Valg 

Eventuelt som sak skal IKKE være med på årsmøtet 

Innkallingen skjer med 4 ukers varsel. 
Innkallingen skjer som annonse og / eller ved at hver enkelt 
medlem tilskrives 

For lokallag: Saksliste for årsmøtet, årsberetning og revidert regnskap kan sendes 
medlemmene senest 1 uke før eller utleveres på årsmøtet. 

For fylkeslag: Fylkesstyret utarbeider delegatfordeling. Saksliste for årsmøtet, 
årsberetning og revidert regnskap sendes delegatene senest 1 uke før årsmøtet.
    
ÅRSMØTEINNKALLING, mal 07.02.06 el 

****** lokallag av 
Norges Fibromyalgi 

Forbund 
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ÅRSMØTE I ********* (LOKAL-) FYLKESLAG 
AV 

NORGES FIBROMYALGI FORBUND 
sted, dato, kl. 

DAGSORDEN: 

1. KONSTITUERING 
 Godkjenning av innkallingen 
 Godkjenning av sakslisten 
 Godkjenning av forretningsorden 

Registrering av antall stemmeberettigede: 
 A n t a l l  s t e m m e b e r e t t i g e d e  
 Antall tilstede totalt 

Valg av møtefunksjonærer: 
 M ø t e l e d e r  

 M ø t e s e k r e t æ r  
 P r o t o k o l l u n d e r s k r i v e r e  

2.  STYRETS ÅRSBERETNING 

3.  REGNSKAP, MED REVISJONSBERETNING 

4. INNKOMNE FORSLAG 

5.  H A N D L I N G S P L A N  

6. BUDSJETTFORSLAG 

7. VALG 
 Styret 
 (Delegater) 
 F F O  r e p r e s e n t a n t e r  
 Arbeidsgrupper 
 For fylkeslag: Oppnevning av likeperson 

Mal / huskeliste / rekkefølge, over saker som må være med på et årsmøte. 
Gjelder både lokal- og fylkeslag 

 



32 
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 

I ******** *****LAG AV NFF 
DAG / T I D /  STED 

SAKSLISTE: 

1. KONSTITUERING AV ÅRSMØTET: 

GODKJENNING AV INNKALLING: 
GODKJENNING AV SAKSLISTE: 
GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN 

VALG AV MOTEFUNKSJONÆRER: 

MØTELEDER: 
MØTESEKRETÆR: 
PROTOKOLLUNDERSKRIVERE: 
TELLEKORPS: 

REGISTRERING AV STEMMEBERETTIGEDE: 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE:  
TIL STEDE TOTALT: 

2. ÅRSBERETNING:  

LESES AV MØTELEDER 
MERKNADER / VEDTAK: 

3. REGNSKAP M/ REVISJONSBERETNING: 

REDEGJØRES V/ KASSERER 
MERKNADER / VEDTAK: 

4. INNKOMNE FORSLAG. 
VEDTAK: 

5. HANDLINGSPLAN: 
MERKNADER / VEDTAK: 
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6. BUDSJETT: 

MERKNADER / VEDTAK: 

7. VALG: 
LEDER: 
NESTLEDER: 
ØKONOMIANSVARLIG: 
SEKRETÆR: 
STUDIELEDER: 
STYREMEDLEM: 
STYREMEDLEM: 
VARAMEDLEM: 
VARAMEDLEM: 

7.b REVISOR: 
REVISORER: 
REVISOR/ VARA: 

For fylkeslag, hvert annet år 
7.c DELEGATER TIL LANDSMØTE 

7.d KANDIDAT TIL LANDSSTYRET 
VARAREPRESENTANTER 

For fylkeslag: 
7.e OPPNEVNING AV LIKEPERSON 

For lokallag: 
7.f DELEGATER TIL FYLKESLAGET ÅRSMØTE /STYRESAMLINGER 

7.g VALGKOMITE: 
MEDLEM: 
MEDLEM: 
MEDLEM: 
VARAMEDLEM: 
VARAMEDLEM: 

Andre arbeidsgrupper / komiteer: 

møtesekretær protokollunderskriver protokollunderskriver 


