VEDTEKTER
STØTTEFORENINGEN FOR
KREFTRAMMEDE
1. Navn og formål
1.1 Navn
Foreningens navn er Støtteforeningen for Kreftrammede.

1.2 Formål
Foreningen arbeider for å gi Lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken.
Superselma-prosjektet er foreningens barneprosjekt.
Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både
pasienten, pårørende og helsepersonell står i fokus.
Innsamlede midler skal benyttes til:
• Kurs/kompetanseheving av helsepersonell som arbeider med
kreftpasienter
• Kjøp av medisinsk utstyr til helseinstitusjoner for behandling av kreft
• Gi kreftrammede og pårørende hjelp i en vanskelig tid
• Bidra til kreftforskning

2. Organisasjon
2.1 Årsmøtet
Årsmøtet er Støtteforeningen for Kreftrammedes øverste myndighet.
2.1.1 Årsmøtets innhold
Årsmøtet i Støtteforeningen for Kreftrammede skal avholdes innen utløpet av juni
måned hvert år. Styret innkaller til Årsmøte.
Styret plikter å føre protokoll over alle medlemmer og givere som melder sin ankomst
til årsmøte og føre registrering av disse før årsmøtet starter.
Både Styret og medlemmer kan melde saker inn til Årsmøtet. Saker som ønskes
behandlet, skal foreligge hos styret minst seks uker før Årsmøtet. Innkalling med
dagsorden og nødvendig dokumentasjon skal tilgjengeliggjøres for medlemmene
minst 3 uker før Årsmøtet.

2.1.2 Agenda
Årsmøtet skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.

Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjenning av årsberetning.
Godkjenning av resultat regnskap og balanse.
Valg av revisor.
Valg av styre.
a) Styreleder
b) Øvrige styremedlemmer
c) Valgkomite
Innmeldte saker.

2.2 Styret
Støtteforeningen for Kreftrammede ledes av et styre som velges av årsmøtet.
Styreleder velges særskilt.
2.2.1 Styrets sammensetning
Styret skal bestå av fem medlemmer. Disse er:
- Styreleder
- fire stk. styremedlemmer
Medlemmer av styret skal velges av årsmøte for en toårs periode, men slik at
maksimalt to medlemmer er på valg hvert år.
2.2.2 Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer.
Medlemmer av Valgkomiteen skal velges av Årsmøtet for en to-års periode, men slik
at maksimalt ett medlem er på valg hvert år.
2.2.3 Valg av styre
Årsmøtet velger representanter til Styret.
Dersom Styret ikke blir fulltallig valgt på Årsmøtet, eller styremedlemmer frafaller i
løpet av året, gir Årsmøtet Valgkomiteen fullmakt til å finne kandidater og presentere
disse for styret. Styret har deretter fullmakt til å velge kandidater til tomme stillinger
og konstituere seg selv. Konstituerte styremedlemmer sitter ut valgperioden til
medlemmet de erstatter.
Det kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer på ordinært årsmøte.

2.2.4 Styrets arbeid og styremøter
Styret er beslutningsdyktig med tre representanter til stede. Saker avgjøres med
simpelt flertall.
Alle saker som behandles på styremøter skal protokollføres.
Styrets oppgaver innbefatter oppgaver som:
- Iverksette årsmøtebestemmelser.
- Revidere vedtekter hvert 3.år som presenteres årsmøtet.
- Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle
oppgaver og utarbeide instruks for disse.
- Føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til
gjeldende instrukser og bestemmelser.
- Sette mål, definere strategimål for foreningen. Følge opp handlingsplaner.
2.2.5 Daglig Leder
Styret ansetter Daglig Leder. Daglig Leder ansetter øvrige ansatte.
Daglig Leder har prokura og tegner organisasjonen. Hvis det ikke er ansatt en Daglig
Leder, velger Styret hvem som utøver disse funksjonene.
Styret regulerer Daglig Leders avlønning årlig i oktober måned.
2.2.6 Organisasjonsform
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At
den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på
foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

3. Medlemmer
3.1 Kvalifikasjon
Medlemskap og rett til deltagelse og stemmegivning på årsmøtet er/har:
styremedlemmer, ansatte, medlemmer av Team Superselma og alle givere.

4. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom Styret beslutter det, eller revisor eller minst
1/5 av medlemmene krever det ovenfor Styrets leder. Ekstraordinært årsmøte
avholdes med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte. Ekstraordinært
årsmøte kan bare treffe beslutninger i de saker som er varslet i innkallingen.

5. Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtekter skal foreligge hos Styret minst fire uker før Årsmøtet.
Endring av vedtektene må besluttes av Årsmøtet med 2/3 flertall av avgitte stemmer.

6. Oppløsning
For oppløsning av Støtteforeningen for Kreftrammede kreves 2/3 flertall av avgitte
stemmer på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. En beslutning om oppløsning må
videre stadfestes ved skriftlig avstemning blant medlemmene med 2/3 flertall av de
avgitte stemmer. Det er Årsmøtet som beslutter oppløsning, og bestemmer samtidig
hvilke formål Støtteforeningen for Kreftrammedes midler skal tilfalle.

