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Åpning 

Forbundsleder Tor Eivind Johansen ønsket velkommen til det 29. ordinære 

landsmøte i Norsk Revmatikerforbund. 

Professor og ergoterapeut Ingvild Kjeken fra NKRR holdt Eimar Munthes 

minneforelesning. Forelesningen var med tema revmatikerne før, nå og i 

fremtiden. 

Åpningstalen ble holdt av forbundsleder Tor Eivind Johansen. 

Godkjenning av delegater  

Norsk Revmatikerforbunds administrasjon har kontrollert at alle delegater 

oppfyller vedtektenes krav. Det anbefales at landsmøtet godkjenner alle 

tilstedeværende delegater på dette 29. ordinære landsmøte.  

Vedtak: 

Landsmøte godkjenner de fremmøtte delegater med 67 stemmeberettiget. 

 

Valg av dirigenter 

Vedtak:  

Greta Kristi Herje og Ingebjørg Borch ble valgt til dirigenter for landsmøtet 2021. 

 

Prinsipiell votering over om landsmøtet skal streames  

Følgende hadde ordet i saken 

70 Terje Helgerud 

66 Elisabeth Bakken  

Votering: 67 

For:33 

Mot:34 
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Vedtak:  

Landsmøtet skal ikke streames.  

 

LM-sak 1/21 – Valg av to protokollførere 

Til å føre protokoll fra NRF Landsmøte 2021 er foreslått Line Bülow-Kristiansen 

fra administrasjonen i BURG og Håkon Aas fra administrasjonen NRF sentralt. 

Disse fordeler selv arbeidet mellom seg. Forbundsstyrets forslag til Vedtak. 

Vedtak: 

Landsmøtet velger Line Bülow-Kristiansen og Håkon Aas til å føre protokoll fra 

landsmøtet 2021. 

 

LM-sak 2/21 – Valg av delegater til å undertegne protokollen 

Vedtak:  

Landsmøte velger delegat nr. 17 Trude Klaussen og delegat 37 Hanne 

Schjerverud til å undertegne protokoll fra landsmøte 2021, sammen med 

protokollførere.  

 

LM-sak 3/21 – Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

A: Innkalling; I henhold til besluttede vedtekter §4 III skal det innkalles til 

landsmøte med 6 måneders varsel. Innkalling til landsmøte ble sendt ut pr epost 

samt lagt tilgjengelig på NRFs hjemmeside 26. mars 2021.  

B: Saksliste; Sakslisten er foreslått som oppført på side 3 og 4 i dette 

dokumentet. Sakene behandles i den rekkefølge landsmøtet bestemmer. 

Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle for sent innkomne saker 

dersom dette fremmes før saksliste godkjennes.  

C: Forretningsorden; Følgende forretningsorden foreslås:  



 

 

 

 

Sammen for et friskere liv  

 

4 

 
 

1. Debattinnleggene fra landsmøterepresentantene begrenses fra møtets 

begynnelse. Første innlegg for den enkelte taler begrenses til 4 minutter. 

Deretter gis adgang til innlegg på 2 minutter. Med godkjenning av de 

stemmeberettigedes flertall kan ordstyrerne om nødvendig begrense taletiden 

ytterligere, samt foreslå strek. Det er anledning til å be om replikk. Med det 

menes en kort kommentar (maks. 1 minutt) for å oppklare uklarheter eller 

korrigere misforståelser vedrørende siste debattinnlegg. De taleberettigede 

melder seg til talerlisten ved hjelp av elektronisk system på denne måten:  

• Når ordstyrer åpner for diskusjon, får delegatene anledning til å melde seg 

på talerlisten via delegat-appen.  

• Når det er en delegat som taler er det mulighet for andre delegater å 

melde seg til replikk. Dette MÅ meldes når delegaten taler, ikke etterpå. 

Det er ikke mulig å melde seg med replikk til replikk, men den som har 

pådratt seg en replikk har anledning til å svare med en svarreplikk.  

2. Ved behandling av sakene er det i utgangspunktet styrets forslag til vedtak 

det stemmes over. Andre forslag som skal sendes inn under møtet må sendes 

inn elektronisk via delegatappen til ordstyrer. Her dukker navn og 

fylkeslag/gruppe opp automatisk.  

Ved strek for talerlisten må forslag som ønskes fremmet sendes inn til 

ordstyrerne via delegatappen, som refererer disse. Forslag som ikke er levert 

eller framsatt før det er strek, behandles ikke. Forslag kan ikke trekkes tilbake 

etter at strek er satt. Når strek er satt, refereres talerlisten.  

Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyrerne foreslå 

avstemmingsrekkefølgen.  

3. Ordstyrerne kan foreslå prøvevotering.  

4. Ved alle avstemminger og valg beregnes flertall / mindretall ut fra aktivt 

avgitte stemmer  

5. Alle avstemminger foregår ved et elektronisk system som gir en eksakt 

oversikt over antall stemmer for, imot og blankt.  
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6. Ved forslag fra delegater som kan medføre vesentlige økonomiske eller 

organisatoriske konsekvenser, kan ordstyrer be om konsekvensutredninger før 

(endelig) vedtak fattes.  

7. Under landsmøtet skal delegater opptre med respekt for hverandre og 

landsmøtet, og på en måte som best mulig bidrar til at landsmøtet fatter vedtak 

på en saklig og ryddig måte. Personangrep og usaklige kommentarer skal påtales 

av ordstyrere, og ved gjentatte eller grove tilfeller skal taleren beordres ned fra 

talerstolen.  

8. Forretningsorden vedtas med alminnelig flertall.  

----------------------------------------------------------------------------------- 

Avstemmingsregler:  

1. Definisjoner på flertallsformer  

a. Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som 

avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er leders stemme utslagsgivende.  

b. Kvalifisert flertall: Det forslag er vedtatt som oppnår en på forhånd 

fastsatt andel av avgitte stemmer (eks. 2/3 eller 3/4).  

2. Relativt flertall: Når tre eller flere forslag settes opp samtidig under 

avstemming, er det forslag vedtatt som har fått flest stemmer. Blanke stemmer 

regnes ikke som avgitte stemmer.  

3. Ved saker / forslag Alle saker / forslag blir avgjort ved alminnelig flertall, 

dersom annet ikke er bestemt.  

4. Ved personvalg For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Dersom det ved 

alminnelig flertall blir stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

5. Ved avstemming har hver delegat én stemme.  
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Dirigentbordet ba om tilslutning til at innledere i sak begrenset seg til 10 

minutter. Det ble også avklart at delegater ved votering på sak ikke kan stemme 

blankt, blank stemme ville kun gjøres tilgjengelig under valg. 

 

Følgende hadde ordet i saken 

19 Berit Glesaaen Nyberg 

25 Bodil Johanne Skiftesvik 

Vedtak:  

Enstemmig vedtatt, landsmøtet godkjenner innkalling, saksliste og 

forretningsorden.  

Landsmøtet godkjenner talerett til observatør Doris Claudia Schmidt i LM-sak 

8/21.4 og Dorothy Huskisson Hansen i LM-sak 5/21 vedrørende Reuma-Sol 

 

 

LM-sak 4/21 –Valg av tellekorps 

Votering, valg, det å tegne seg til talerlisten og gi replikk foregår ved hjelp av et 

elektronisk system.  

Skulle det oppstå situasjoner hvor det elektroniske systemet ikke kan benyttes 

er det foreslått et tellekorps som back-up løsning. Foreslått tellekorps som back-

up løsning består av tilgjengelig personal fra NRFs administrasjon.  

 

Vedtak:  

Dersom det elektroniske avstemmingssystemet ikke kan benyttes, er personell 

fra NRFs administrasjon valgt som ansvarlig tellekorps.  

Tellekorps består av Anna Fryxelius, Ellen Sofie Lande og Lisbeth Coste 
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Redaksjonskomiteen: 

Vedtak: 

Til redaksjonskomiteen ble følgende valgt Gøran Johnsen fra BURG, Berit 

Glesaaen Nyberg fra Hedmark og Solbjørg Heggedal fra Telemark. 

 

LM-sak 5/21 – Årsrapport 2019 og 2020 

Årsrapporter for årene 2019 og 2020 er utformet i hver sin rapport og er i sin 

helhet vedlagt saksdokumentene. 

Forbundsstyret innstiller følgende forslag til vedtak: Landsmøte 2021 

godkjenner årsrapport for Norsk Revmatikerforbund for årene 2019 og 2020.  

Følgende hadde ordet i saken:   

27 Dagny Venke Villa  

58  Irma Sletvold Strøm  

31  Marleen Rones  

2  Ann Marie Smeplass 

8   Bo Gleditsch 

37  Hanne Schjerverud 

  Dorothy Huskisson Hansen (Reuma-Sol) 

 

Dagny Venke Villa ber om følgende tilføyelse i protokollen til side 36 i årsrapport 

2020 med overskrift: 

Ekstraordinært landsmøte: Reuma – Sol, valg av nytt styre og ny satsing 

i Spania 

Da pandemien rammet i mars 2020, måtte Reuma – Sol Senter stenge og 

inntektene forsvant. Ansatte ble permittert, men flere kostnader fortsatte å løpe 
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og egenkapitalen ble tapt. Siden eier ikke hadde mulighet til å bidra med kapital, 

var konkurs eneste utvei i henhold til spanske lover og regler. Forbundsstyret 

gjorde samtidig vedtak som førte til at daværende eiendomsstyre opplevde å bli 

satt under administrasjon og dermed trakk seg. Et nyoppnevnt styre i 

eiendomsselskapet leverte eiendomsselskapet til oppbud og konkursbeskyttelse 

gjennom spansk advokat med formål om å selge eiendommen.   

9 fylkeslag krevde dermed ekstraordinært landsmøte der saken om Reuma – Sol 

skulle behandles. Forbundsstyret fremmet forslag om salg, men de 9 

fylkeslagene fremmet motforslag med blant annet forslag om dugnad for å redde 

eiendommen og å styrke NRFs rolle som eier av eiendomsselskapet. Dette fikk 

flertall og det da sittende eiendomsstyret trakk seg umiddelbart. Ekstraordinært 

landsmøte valgte nytt forbundsstyret som etablerte et nytt eiendomsstyret som 

fikk i oppdrag å realisere vedtaket fra ekstraordinært landsmøte. 

Votering 

For: 55 

Mot:11 

Vedtak:  

Landsmøte 2021 godkjenner innkommende forslag fra Dagny Venke Villa.  

 

Votering Årsrapporten: 

For:64 

Mot:2 

Vedtak:  

Landsmøte 2021 godkjenner årsrapport for Norsk Revmatikerforbund for årene 

2019 og 2020 med de endringene som ble vedtatt. 

Informasjon fra Reuma-Sol Eiendomsstyre 

 

Informasjon fra Reuma-Sol Eiendomsstyre basert på vedtak på Ekstraordinært 

Landsmøte 2020 fremlegges i en rapport fra eiendomsstyret.  
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Vedtaket i EO-LM sak 6/20, punkt 7 lyder: «Arbeidet med å bevare Reuma-Sol 

legges frem på landsmøtet 2021 til informasjon og vurdering»  

Votering: 

For:63 

Mot:3 

Vedtak:  

Landsmøte 2021 tar rapport fra Reuma-sol Eiendomsstyre til orientering. 

 

LM-sak 6/21 Årsberetning og årsregnskap 2019 og 2020 

Alle beretninger og regnskap er tilgjengelige i heftet «Vedlegg». I beretningene 

ligger også styrets kommentarer til regnskapene. Regnskap, beretninger og 

revisors beretninger fremlegges for landsmøtet til orientering iht. Vedtektene §4 

B 6.  

Følgende hadde ordet i saken:   

1    Tor Eivind Johansen  

27    Dagny Venke Villa 

31    Marleen Rones 

 

Votering:  

For:60 

Mot:1 

Vedtak:  

Landsmøtet tar Konsernregnskap for NRF 2019 og 2020 med noter, 

årsberetninger og revisors beretning til orientering.  

Regnskap, noter, årsberetninger og revisors beretning for NRFs Forskningsfond, 

overlege Jan A. Phales legat, Holmsens legat, Randi Marie og Bjarne Holmens 

legat til fordel for revmatikere og Barnefondet 2019 og 2020 tas til orientering. 
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LM-sak 7/21 Rapport fra kontrollkomiteen  

NRFs kontrollkomité er landsmøtets kontrollorgan og skal påse at organisatoriske 

og økonomiske disposisjoner er i samsvar med NRF sine vedtekter og vedtak 

Komiteen avgir skriftlig rapport til landsmøtet. Rapport sendes ut sammen med 

de øvrige sakspapirer til landsmøtet (mandat for kontrollkomité pkt. 12).  

Komiteens rapport er å finne i heftet «Vedlegg». Komiteens leder presenterte 

rapporten for landsmøtet. 

Følgende hadde ordet i saken:   

26   Janet Jacobsen 

Votering:  

For: 67  

Mot:0 

Vedtak:  

Landsmøte 2021 tar rapport fra kontrollkomiteen til orientering. 

 

LM-sak 8/21 Innkomne forslag 

NRFs vedtekter §4 VII; «Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet sendes 

forbundsstyret. Saker må være styret i hende fire måneder før landsmøtet 

åpnes» Det er innen fristen 1. juni, mottatt totalt 12 forslag fra 5 forslagstillere. 

Alle saker er gjennomgått av forbundsstyret i deres møte 16. juni 2021. Noen av 

forslagene er saker et landsmøte ikke skal ta stilling til, eller er av andre årsaker 

forslag som forbundsstyret har avvist– disse sakene er vedlagt i hefte 

«vedlegg», med kopi av svar som er tilsendt forslagstiller iht. vedtak fattet av 

forbundsstyret. 
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Forslagstiller Sak/forslag   

Bjugn RF og Trøndelag Sør 
FL 

Navn, logo og farge endring i 
NRF 

Se LM-sak 8/21.1 B  

BURG Norge BURGs plassering i NRF Se sak 8/21.4 B 

Oslo Syd RF Anmodning om omstrukturering Se sak 8/21.3 B 

Oslo Syd RF 
Endring av medlemsregister og 
e-postsystem i NRF 

Se hefte «Vedlegg», side 191 

Oslo Syd RF Endring av nettside for NRF Se hefte «Vedlegg», side 192 

Oslo Syd RF Forslag om ledsagerpris Se sak 8/21.2 

Oslo Syd RF 
Forslag om å senke 
medlemskontingent og innføring 

av familiepris 

Se LM-sak 11/21 (sak om 
kontingent) 

Sammenslutning 6 FL Ansettelser og økonomi Se hefte «Vedlegg», side 194 

Sammenslutning 6 FL BURG Se sak 8/21.4 A 

Sogn og Fjordane FL 
Fylkessammenslåing av Sogn og 
Fjordane og Hordaland til 
Vestland FL 

Se sak 8/21.3 C 

Sogn og Fjordane FL 
Full deltaking og likestilling i alle 
organisasjonsledd 

Se hefte «Vedlegg», side 193 
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Sogn og Fjordane FL Åremål i forbundsstyret Se sak 8/21.5 

 

I tillegg til de tilsendte sakene fremmer forbundsstyret selv tre saker: 

Forbundsstyret 
Forskyvning av arbeidet 
med fylkesstrukturen 

Se sak 
8/21.3 A 

Forbundsstyret Utsette navneprosess. 
Se sak 
8/21.1 A 

Forbundsstyret 
Tidsbegrensning for leder 
og nestleder i styrer  

Se sak 
8/21.5.1 

 
 

 

LM-sak 8/21.1 – NRFs navneprosess  

A: FORBUNDSSTYRETS FORSLAG - NAVNEPROSESS 

 

Bakgrunn 

Iht. vedtak på landsmøtet 2019, skulle Norsk Revmatikerforbund gjennomføre en 

prosess for å se på hva vi skal hete i framtiden. Prosessen skulle ende i et vedtak 

på NRFs landsmøte 2021  

Administrasjonen utarbeidet et forslag til prosess, som ble vedtatt på 

forbundsstyrets møte 2. juni 2020. Hovedpunktene i prosessen var som følger; 

• Våren/sommer 2020: workshop om identitet ut til alle fylkene, 
fortsetter utover høsten. Mål; å settes i gang til å tenke på nytt navn 

eller argumentere for at vi allerede har riktig navn 
• Høsten 2020: åpen navnekonkurranse 

• Desember 2020: Forbundsstyret sender ut forslag til fylkeslagene på flere 
alternativer, også dagens navn 

• Vinteren 2021: Fylkeslagene responderer på høringen 

• Våren 2021: Forbundsstyret fremmer forslag for landsmøte 
• Høsten 2021: Landsmøte 



 

 

 

 

Sammen for et friskere liv  

 

13 

 
 

Irma Strøm, May Britt Mykjåland, Marlene Rones, Bente Slaatten, Kjerstin 

Fjelstad og Anna Bollestad Jøsok (fra BURG) vurderer innkommende forslag til 

navn som skal presenteres forbundsstyret. 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i administrasjonen for å sikre framdrift i 

prosessen. Det ble gjennomført 9 workshops, og en åpen navnekonkurranse på 

nett, som ga god respons. Det kom inn flere gode forslag til navn, men i det 

navnegruppen skulle settes i gang, stoppet prosessen opp. Den samme høsten 

ble det gjennomført ekstraordinært landsmøte. Vi fikk ny forbundsleder og 

generalsekretær Bente Slaatten sa opp sin stilling. Det ble vedtatt å sette i gang 

en redningsaksjon for Reuma-Sol, noe som tok opp ressurser både i 

administrasjonen og i forbundsstyret. Forbundsstyret har grunnet den pågående 

situasjonen i NRF ikke kunnet prioritere oppfølging av navneprosessen, og 

sekretariatets arbeidskapasitet har vært begrenset. Forbundsstyret vedtok derfor 

på forbundsstyremøtet i mars 2021, å foreslå for landsmøtet å utsette 

navneprosessen inn i neste landsmøteperiode, med sikte på vedtak på 

landsmøtet 2023.  

B: FORSLAG FRA BJUGN OG TRØNDELAG SØR FL - NAVN, LOGO OG FARGEENDRING I NRF 

 

Bjugn Revmatikerforening og NRF Trøndelag Sør ønsker at NRF legger prosessen 

om å endre navn, farge og logo på is, og ikke startes opp igjen før evt. når/om 

Forbundets økonomi går med stort overskudd, etter alle andre utgifter dekkes og 

tilbud opprettholdes. NRFs midler bør komme medlemmene til gode, dette er en 

pasientorganisasjon, ikke et varemerke. NRF er for medlemmene, og vi tjener 

deres behov best om midler blir brukt på å vedlikeholde medlemspleie, 

opprettholde tilbud, ha nok ansatte så ting fungerer som det skal og de ansatte 

ikke blir overarbeidet. La fylkeslag få beholde fylkessekretærstillinger store nok 

til å rekke over alt som skal gjøres. La lokallag få ha god nok økonomi til å kunne 

opprettholde tilbud for medlemmene, f.eks. via større kontingent-refusjon. Før 

man skal kunne bruke unødvendige midler på en fornyelsesprosess, bør 

forbundet kunne opprettholde de tjenestene som kommer medlemmene til gode. 

Først når man har økonomi til alt dette, så kan man begynne å bruke det 

resterende på navne/logobytte. Det er også mange lokallag rundt om i landet 

som ikke har økonomi til å fornye alt av artikler, bannere ol som må byttes ut 

ved et evt. navne/logobytte. Hvis et navne/logobytte skal forekomme, bør 
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Forbundet minst ha god nok økonomi til også å kunne dekke denne utskiftningen 

for alle lokallag. 

Forslag til vedtak fra forslagsstiller: 

Årsmøtet ønsker å fremme forslag til sak på Landsmøte 2021 lydende slik: 

Bjugn Revmatikerforening og NRF Trøndelag Sør ønsker at NRF legger prosessen 

om å endre navn, farge og logo på is. Arbeidet kan ikke startes opp igjen før 

Forbundets økonomi går med stort overskudd og etter at alle andre utgifter 

dekkes og gjeldende tilbud opprettholdes. 

Forbundsstyrets vurdering: 

Forslaget er gjennomgått av forbundsstyret i møtet 16. juni. Styret vedtok å ikke 

slutte seg til forslaget, med denne begrunnelsen: 

Forslag til vedtak anses som for vagt, og vil derfor bli vanskelig å håndheve: Hva 

er et «stort overskudd?», når er «alle andre utgifter dekket?», og hvilke 

«gjeldende tilbud» er det som skal opprettholdes?  

  

Forbundsstyret ønsker likevel å foreslå for landsmøtet å utsette navneprosessen 

inn i neste landsmøteperiode, med sikte på vedtak på landsmøtet 2023. 

Forbundsstyret innstiller følgende forslag til vedtak: 

Landsmøtet vedtar at Norsk Revmatikerforbund utsetter navneprosessen inn i 

neste landsmøteperiode, med sikte på vedtak på landsmøtet 2023. 

 

Følgende hadde ordet i saken:   

4    Jan Halvard Relbe-Moe 

29    Siw Stavik  

61  Anette Strøm Aannø  

58    Irma Sletvold Strøm 
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Votering: 67 

For:17 

Mot:50 

 

Vedtak: 

Forbundsstyrets forslag tas ikke til følge. 

 

Siw Stavik fra Møre og Romsdal fremmet følgende forslag (forslag 10): 

Landsmøtet vedtar at Norsk Revmatikerforbund avslutter arbeidet med 

navneprosess. 

Anette Strøm Aannø fra Trøndelag Sør fremmet forslag om å legge prosessen 

med å endre navn, farge og logo på is (forslag 12). 

Dirigentene satte forslagene opp mot hverandre. 

Votering over forslag 10 opp mot forslag 12  

For:34 

Mot:33 

Vedtak: 

Norsk revmatikerforbund avslutter arbeidet med navneprosessen. 

 

LM-sak 8/21.2 - Forslag fra Oslo Syd revmatikerforening – Ledsagerpris 

Ledsagerbevis er et dokument som viser at bærer av beviset trenger praktisk 

assistanse av forskjellig slag for å kunne delta i samfunnet på like vilkår som 

funksjonsfriske. 

Alle som får offentlig støtte, slik som kollektiv, kino, museer o.l., skal gi gratis/ 

evt. sterkt redusert pris på adgang. Widerøe og danskebåten følger også dette. 
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Så fremt man forklarer hva det er og rabattene det gir godtar også andre 

europeiske land, slik som Spania, Danmark, Tyskland og Storbritannia, norsk 

ledsagerbevis. 

Vi i Oslo Syd Revmatikerforening foreslår derfor at NRF innfører ledsagerpris for 

inntil 2 ledsagere på turer og aktiviteter ved fremvisning av ledsagerbevis. 

Også andre organisasjoner, slik som HBF (Handikappede Barns 

Foreldreforening), tilbyr dette. 

Forbundsstyrets vurdering: 

Hvis alle aktiviteter i lokallag, fylkeslag og sentralt i NRF skal ha nedsatt 

deltakerpris for opptil 2 ledsagere, vil det få store økonomiske konsekvenser for 

alle ledd i organisasjonen, og det vil medføre ekstra arbeid å administrere en slik 

ordning. NRF har ikke økonomiske eller administrative muskler til å gjennomføre 

dette på nåværende tidspunkt. 

Følgende hadde ordet i saken:   

4    Jan Halvor Relbe-Moe 

38     Marthe Eliassen 

 

Votering 

For: 57 

Mot: 10 

Vedtak:  

Landsmøtet tar forslaget fra Oslo Syd Revmatikerforening, vedrørende 

ledsagerpris, ikke til følge. 

 

Marthe Eliassen nr. 38 fremmer nytt forslag på landsmøtet om å utrede de 

økonomiske konsekvensene av å gi redusert deltakeravgift for opptil to 

personer/ledsager hos BURG medlemmer opp til 20 år. 
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Votering for forslag fra nr. 38: 

Votering:  

For:52 

Mot:15 

Vedtak:  

Landsmøte ønsker å utrede de økonomiske konsekvenser ved å gi redusert 

deltakeravgift opptil 2 personer/ledsagere hos BURG medlemmer opp til 20 år. 

 

LM-SAK 8/21.3 ORGANISASJONSUTVIKLING - FYLKESSTRUKTUR 

A: FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET – FORSKYVNING AV ARBEIDET MED 

FYLKESSTRUKTUREN 

 

Landsmøtet 2019 behandlet sak om fylkessammenslåing i NRF med 

utgangspunkt i en orientering gitt ved forbundsstyreleder. 

Forbundsstyret hadde tidligere nedsatt et organisasjonsutvalg med mandat om å 

identifisere, diskutere og utarbeide løsningsforslag på ulike 

spenningsfelt/utfordringer som NRF ville oppleve gjennom fylkessammenslåing. 

Utvalgets rapport var vedlagt landsmøtets sakspapirer og lå som grunnlag for 

forbundsleders orientering til Landsmøtet. 

Vedtak fattet i LM-sak 10/19.4 på landsmøtet i 2019 var: 

Landsmøtet tar Forbundsstyrets orientering herunder rapport fra utvalg for 

fylkessammenslåing til etterretning. 

Sammenslåing er avhengig av lokal forankring, så vel som sentral oppfølging og 

støtte. Hvorvidt man ønsker sammenslåing, er ulikt fra fylke til fylke, noen vil og 

noen vil ikke.  

 

For fylkene i NRF har prosessen slik skissert i organisasjonsutvalgets notat til 

landsmøtet i 2019 ikke blitt fulgt opp, og arbeidet har i mange fylker blitt satt på 
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hold. Dette skyldes både at pandemien har satt en stopper for det meste av 

aktivitet, samt at sentralleddet ikke har kunnet følge opp grunnet begrenset 

ressurser i sekretariatet. 

Grunnet den helhetlige situasjonen i NRF, og pandemisituasjonen i samfunnet for 

øvrig, samt det faktum at den nasjonale fylkessammensetningen kan endres 

etter valget denne høsten, ligger forholdene til rette for at man fortsetter med 

prosessen i henhold til plan, men nå frem mot 2023.  

 

B: FORSLAG FRA OSLO SYD - ANMODNING OM OMSTRUKTURERING 

 

Vi i Oslo Syd Revmatikerforening anmoder at NRF utreder muligheten for å rydde 

opp i medlemsfordelingen etter fylkes- og kommunesammenslåingen, og at de 

følger opp resultatet. 

Den nåværende fordelingen via postnummer treffer skjevt all den tid mange 

kommune- og fylkesgrenser er flyttet. I Oslo, som både er fylke og kommune og 

er delt i bydeler, har den alltid truffet skjevt og delt enkelte bydeler på 2 eller 

flere lokallag. 

Dette igjen forverrer mulighetene for å søke bydelsmidler, og vanskeliggjør 

oversikten over hvilke medlemmer som hører til hvor. Det er ikke like lett å se 

hvor postkodegrensen går i en bydel, eller kommune for den del. 

Medlemsfordelingen bør gå etter kommune- og bydelsgrenser, da det er mer 

oversiktlig for alle parter. Det bør selvfølgelig fortsatt være mulig for medlemmet 

selv å velge en annen forening, slik som i dag. 

 

C: FORSLAG FRA SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG - FYLKESLAGSSAMMENSLÅING AV SOGN 

OG FJORDANE MED HORDALAND TIL VESTLAND FYLKESLAG 

 
NRF Sogn og Fjordane fylkeslag ynskjer ikkje samanslåing med NRF Hordaland 

fylkeslag. Samarbeidet med Hordaland fylkeslag vil halde fram som tidlegare. 
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Forbundsstyrets samlede vurdering av forslag b og c:  

Forslagene til Oslo Syd Revmatikerforening og Sogn og Fjordane fylkeslag bør 

ses i sammenheng med det helhetlige arbeidet som skal gjøres rundt 

organisasjonsendring/fylkesstrukturen i NRF. Dette arbeidet foreslås videreført 

inn i neste landsmøteperiode. 

Følgende hadde ordet i saken:   

4   Jan Halvard Relbe-Moe  

 

Votering Forbundsstyrets forslag:  

For:66 

Mot:0 

 

Vedtak: 

Landsmøtet vedtar at arbeidet med fylkesstrukturen i NRF skal videreføres frem 

mot landsmøtet i 2023. Forslagene fra Sogn og Fjordane fylkeslag og Oslo Syd 

revmatikerforening oversendes administrasjonen, slik at de kan ses i 

sammenheng med det helhetlige arbeidet som skal gjøres rundt 

organisasjonsendring/fylkesstrukturen i NRF. 

 

LM-SAK 8/21.4 – BURGS PLASSERING I NRF 

 

A: FORSLAG FRA SAMMENSLUTNING AV 6 FYLKESLAG - BURG 

 
Norsk Revmatikerforbund og BURG inngikk en fusjon på det ekstraordinære 

Landsmøtet i forkant av ordinært Landsmøte i 2019. Det hersker tvil om måten 

BURG er organisert på er riktig. Dette oppfattes nærmest som et NRF i NRF. 

BURG har gjennom flere år vært drevet av foreldre og til dels besteforeldre, slik 

vi ser det er en ungdomsorganisasjon ment for å være "etterveksten" til 

moderorganisasjonen, der ungdommene skal lære organisasjonsarbeid og jobbe 

for sin aldersgruppe. De skal sikre at ungdommene kan være med å prege 
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organisasjonen gjennom å være et talerør for den yngre medlemsmassen. 

Ungdomsorganisasjonen i NRF skal følge vedtektene, og ikke ha egne 

retningslinjer. 

 
Forslag til vedtak fra forslagstiller: 

For å sikre en helhet i NRF, der unge og eldre jobber sammen mot et felles mål, 
foreslår vi at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte og 

ansatte, som jobber med endringer frem mot Landsmøtet i 2023. Vi vil at BURG 
skal endres til NRF Ung og være på lik linje med et lokallag i NRF og dermed ikke 
lenger ha et eget sentralstyre og landskonferanse. 

 
 

Forbundsstyrets vurdering 

 

Det er en selvfølge at foreldre er med å drive BURG-gruppene, fordi BURG er for 

barn, unge og deres familier. For at NRF skal få statsmidler for barne- og 

ungdomsarbeidet vårt kreves det at vi har et eget styre for nettopp dette 

arbeidet sentralt. Det kreves at de unge over 15 år skal ha stor 

påvirkningsmulighet i organisasjonen, og også at barna har mulighet til å være 

med å påvirke, selv om de ikke er over 15 år. Den påvirkningen skal de ha ved 

at foreldrene representerer dem. Dette er krav fra BufDir og LNU for at NRF skal 

få statsmidler til barn- og ungdomsarbeidet vårt. Det er med andre ord mange 

hensyn å ta når det gjelder organiseringen av barne- og ungdomsarbeid i en 

organisasjon. I forbindelse med fusjonen ble det jobbet grundig med dette, 

likevel ble det utydeligheter i vedtektene om plasseringen av barne- og 

ungdomsorganisasjonen i NRF. Siden dette forslaget både ber om at det settes 

ned en arbeidsgruppe, OG foreslår et vedtak som sier hva utfallet av 

arbeidsgruppens vurderinger skal bli, vurderer forbundsstyret at det er best å 

avvise dette forslaget, fordi nedleggelse av sentralleddet i BURG har store 

negative konsekvenser for BURG og dermed også for NRF.  

Følgende hadde ordet i saken:   

4   Jan Halvard Relbe-Moe 

46   Tordis Kristine Søvde  

36  Siv Anita Storlien- Kommer med nytt forslag.  
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6  Ann Kristin Bakke ber om å legge frem en konsekvensanalyse 

 

Votering over Forbundsstyret forslag til vedtak: 

For:54 

Mot:13 

Vedtak:  

Landsmøtet tar forslaget fra sammenslutning av 6 fylkeslag, vedr. BURG, ikke til 

følge.  

 

Nytt forslag fra delegat 36 Siv Anita Storlien 

Forslag for vedtak: For å sikre en helhet i NRF og jobbe sammen for et felles 

mål, foreslås det at det settes ned en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte og 

ansatte som skal evaluere BURG sin rolle i NRF frem mot Landsmøtet i 2023.  

Votering  

Votering:67 

For:25 

Mot:42 

Vedtak:  

Landsmøte tar forslaget fra Siv Anita Storlien ikke tilfølge 

 

B: FORSLAG FRA BURG NORGE SENTRALSTYRE 

 
Da NRF og BURG fusjonerte i 2020, ble det laget en egen BURG-paragraf i NRFs 

vedtekter og det ble utformet egne retningslinjer for BURG av forbundsstyret. I 
vedtektene i dag står det at BURG er et eget organisasjonsledd i NRF, og det står 

at BURG-gruppene er underlagt BURG Norge. Det står også i vedtektene at 
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fylkeslaget består av lokallag, diagnosegrupper og BURG-grupper. Dette skaper 

forvirring rundt BURGs plassering i organisasjonen. Grunnen til at det ble valgt å 
lage retningslinjer for BURG, i stedet for å legge alt inn i vedtektene med en 
gang, var å ha en periode der ting kunne gå seg litt til, og endres av 

forbundsstyret underveis hvis nødvendig. Uklarheten i BURGs plassering i NRF, 
tjenestevei og myndighetsstruktur gjør det forvirrende å navigere og forstå 

BURG som helhet, og BURG-gruppenes rolle og tjenestevei i organisasjonen. 
BURG foreslår derfor at det settes ned en arbeidsgruppe, bestående av ansatte 
og tillitsvalgte, som frem til 

 
landsmøte i 2023 skal se på BURGs rolle i NRF. Det finnes en rekke krav som må 

oppfylles for at BURG skal være berettiget støtte fra ulike instanser (eks. 
statsstøtte, LNU aktivitetsstøtte, grasrotmidler etc.). Blant annet at BURG-
gruppene må være egne juridiske enheter, noe som må komme tydelig frem i 

vedtektene, det må være en ansattressurs i administrasjonen, det er også krav 
til at NRF skal ha et sentralt styre for ungdomsarbeidet m.m. Det er derfor svært 

viktig at arbeidsgruppen ser på helheten og kompleksiteten i dette før 
organisasjonskartet tegnes opp. 

 
 
Forslag til vedtak fra forslagstiller: 

Landsmøtet vedtar å sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå NRFs 
organisasjonskart med henblikk på BURGs plassering og rolle i organisasjonen. 

 

Forbundsstyrets vurdering: 

I forbindelse med fusjonen ble det jobbet grundig med BURGs plassering i NRFs 

organisasjonskart, og det ble lagt en plan om at BURGs tidligere vedtekter skulle 

være retningslinjer i den første landsmøteperioden, slik at forbundsstyret har 

mulighet til å gjøre nødvendige justeringer, og deretter legges inn i vedtektene.  

Forslag om å innlemme BURG mer grundig i NRFs vedtekter er derfor fremlagt 

for landsmøtet, av vedtekts komiteen. Forbundsstyret henviser til vedtekts 

komiteens forslag.  

Følgende hadde ordet i saken:   

4    Jan Halvard Relbe-Moe 

7    Anna Jøsok Bollestad  
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36    Siv Anita Storlien  

58    Irma Sletvold Strøm  

7     Anna Jøsok Bollestad 

65    Sonja Elisabeth Magnussen  

Observatør   Doris Claudia Schmidt  

 

Votering:  

For:14 

Mot:53 

Vedtak:  
 

Landsmøtet tar forslaget fra BURG Norge ikke til følge. 

 

LM-SAK 8/21.5 FORSLAG FRA SOGN OG FJORDANE - ÅREMÅL I 

FORBUNDSSTYRET 

Forbundsleiar og forbundsnestleiarar kan sitje i same posisjon i inntil maksimalt 

6 år. Personen kan attveljast til same posisjon etter ein valperiode (2år). 

Personen kan attveljast til annan posisjon utan opphald. 

Forbundsstyrets vurdering: 

Sogn og Fjordanes forslag er godt, men gjelder ikke alle ledd i organisasjonen, 

hvilket bør være et viktig prinsipp. Av den grunn avvises forslaget. Forslagets 

innhold danner imidlertid grunnlaget for et nytt forslag fra forbundsstyret. 

 

Følgende hadde ordet i saken:   

4    Jan Halvard Relbe-Moe 

46    Tordis Kristine Søvde 

1    Tor Eivind Johansen 
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76    Roar Aspen  

61    Anette Strøm Aanø   

3    Mona Larsen  

27    Dagny Venke Villa 

31    Marleen Rones 

53    Sylvi Dalberg 

25    Bodil Johanne Skiftesvik  

20    Stine E. Wasenius Dahl 

 

Votering:  

For: 51 

Mot:16 

Vedtak: 

Landsmøtet tar forslaget fra Sogn og Fjordane, vedrørende åremål i 

forbundsstyret, ikke til følge. 

 

LM-SAK 8/21.5.1 FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET – TIDSBEGRENSNING FOR LEDER 

OG NESTLEDER I STYRER  

 

Med henvisning til avvist forslag fra Sogn og Fjordane vedrørende åremål i 

forbundsstyret, foreslår forbundsstyret følgende: 

Leder og nestleder(e) i ethvert styre i ethvert organisasjonsledd i 

organisasjonen, kan sitte i samme posisjon i maksimalt seks (6) år. Personen 

kan gjenvelges til samme posisjon etter et opphold på én (1) valgperiode. 

Personen kan velges til en annen posisjon uten opphold. 
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Forbundsstyret mener at en ordning med tidsbegrensning av posisjoner for 

tillitsvalgte vil kunne sikre utvikling for organisasjonen. For å sikre 

gjennomgående likhet i organisasjonen, skal tidsbegrensning for leder og 

nestleder gjelde for disse posisjonene i alle styrer i NRFs ulike organisasjonsledd. 

Det som taler for en ordning med tidsbegrensning, er at det sikrer fornyelse i 

styrene. At de samme personene sitter i de samme posisjonene over lang tid, 

kan bidra til at styrene blir og/eller oppfattes som lukkede og ekskluderende. Å 

sikre utskiftning vil kunne gi mer åpenhet. 

Det som taler mot en ordning med tidsbegrensning, er at det kan være et 

begrenset antall tillitsvalgte som er villige til å ta på seg leder- og nestlederverv. 

Ved å velge en tidsbegrensning, kan noen styrer få problemer med å rekruttere 

til posisjonene.  

Forbundsstyret landet likevel på at fordelene er større enn ulempene med en slik 

tidsbegrensningsløsning. Dersom slik løsning vedtas, må landsmøtet i samme 

sak vedta at det skal settes inn i vedtektene. 

Dirigentbordet minnet om at da forslaget omhandler endringer i vedtekter kreves 

det 2/3 flertall for å bli vedtatt. 

 

Votering 2/3 flertall 

For:51 

Mot:16 

Vedtak:  

Landsmøtet vedtok forbundsstyrets innstilling med 2/3 flertall. 

1.Landsmøtet går inn for forbundsstyrets forslag, det vil si at tidsbegrensning for 

leder og nestleder skal gjelde for alle styrer i NRFs ulike organisasjonsledd. 

2.Vedtektene endres i tråd med dette vedtaket på følgende måte: 

§ 6 I 

Forbundsleder og forbundsnestledere kan sitte i samme posisjon i maksimalt 

seks (6) år. Personen kan gjenvelges til samme posisjon etter et opphold på én 

(1) valgperiode (2 år). Personen kan velges til annen posisjon uten opphold. 
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§ 10 I 

Fylkesleder og fylkesnestleder kan sitte i samme posisjon i maksimalt seks (6) 

år. Personen kan gjenvelges til samme posisjon etter et opphold på én (1) 

valgperiode. Personen kan velges til annen posisjon uten opphold. 

§ 13 I 

Lokallagsleder og lokallagsnestleder kan sitte i samme posisjon i maksimalt seks 

(6) år. Personen kan gjenvelges til samme posisjon etter et opphold på én (1) 

valgperiode (1 år). Personen kan velges til annen posisjon uten opphold. 

 

Innsendt forslag fra Anette Strøm Aanø. Tidsbegrensning for leder og 

nestleder i styrer LM-sak 8/21.5.1 Tidsbegrensning for leder og 

nestleder i styrer 

Forslag til vedtak: 1. Landsmøtet går inn for forbundsstyrets forslag, det vil si at 

tidsbegrensning for leder og nestleder skal gjelde for alle styrer i NRFs ulike 

organisasjonsledd. Dersom det skulle være problemer med å fylle opp 

posisjonene, kan det søkes dispensasjon hos nærmeste høyere instans. 

Søknader om slik dispensasjon må fremmes senest 6 uker før lagets årsmøte, i 

tilfelle avslag. 

Vedtektene endres i tråd med dette vedtaket på følgende måte: § 6 I 

Forbundsleder og forbundsnestledere kan sitte i samme posisjon i maksimalt 

seks (6) år. Personen kan gjenvelges til samme posisjon etter et opphold på én 

(1) valgperiode (2 år). Personen kan velges til annen posisjon uten opphold. 

Dersom det skulle være problemer med å fylle opp posisjonene, kan det søkes 

dispensasjon hos nærmeste høyere instans. Søknader om slik dispensasjon må 

fremmes senest 6 uker før lagets årsmøte, i tilfelle avslag. § 10 I Fylkesleder og 

fylkesnestleder kan sitte i samme posisjon i maksimalt seks (6) år. Personen kan 

gjenvelges til samme posisjon etter et opphold på én (1) valgperiode (1 år). 

Personen kan velges til annen posisjon uten opphold. Dersom det skulle være 

problemer med å fylle opp posisjonene, kan det søkes dispensasjon hos 

nærmeste høyere instans. Søknader om slik dispensasjon må fremmes senest 6 

uker før lagets årsmøte, i tilfelle avslag. § 13 I Lokallagsleder og 

lokallagsnestleder kan sitte i samme posisjon i maksimalt seks (6) år. Personen 
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kan gjenvelges til samme posisjon etter et opphold på én (1) valgperiode (1 år). 

Personen kan velges til annen posisjon uten opphold. Dersom det skulle være 

problemer med å fylle opp posisjonene, kan det søkes dispensasjon hos 

nærmeste høyere instans. Søknader om slik dispensasjon må fremmes senest 6 

uker før lagets årsmøte, i tilfelle avslag. 

 

Begrunnelse:  

Tillegg til Forbundsstyrets forslag: «Dersom det skulle være problemer med å 

fylle opp posisjonene, kan det søkes dispensasjon hos nærmeste høyere instans. 

Søknader om slik dispensasjon må fremmes senest 6 uker før lagets årsmøte, i 

tilfelle avslag.» Dette punktet skal føres inn som en mulighet i alle ledd (som vist 

i forslag til vedtak). 

Hvis det oppstår problemer med å finne kandidater til å ta verv som leder eller 

nestleder, kan f.eks. Lokallaget søke om dispensasjon hos fylkeslaget, 

Fylkeslaget kan søke om dispensasjon hos Forbundsstyret, og Forbundsstyret 

kan søke om dispensasjon hos Landsmøtet. 

På denne måten sikrer man både utvikling for organisasjonen og fornyelse i 

styrene samtidig som at lagene har mulighet til å søke om dispensasjon ved 

problemer med rekrutering til posisjonene. Man vil også kunne hindre at styrer 

blir og/eller oppfattes som lukkede og ekskluderende, da den overordnede 

instansen kan velge å avslå søknaden om dispensasjon. For at muligheten for 

dispensasjon ikke skal oppfattes som en hvilepute, må lagene sende inn 

søknadene senest 6 uker før lagets årsmøte, så de har tid til å finne andre 

kandidater hvis de får avslag. 

Votering 2/3 flertall  

For: 43 

Mot: 24 

Vedtak:  

 

Forslag til vedtektsendring falt, ikke kvalifisert flertall 
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Nyt forslag fra nr.46 Tordis Kristine Søvde. Full deltaking og likestilling i 

alle organisasjonsledd. 

Landsmøte vil sikre ressurseffektivitet og god samhandling gjennom god og 

moderne saksbehandlingsformer i NRF sine styrer. Alle styremedlemmer må 

delta så tidlig i arbeidsprosessen at de har reel påvirkning som likeverdig i 

fordeling av arbeidsoppgaver og honorar. 

Følgende hadde ordet i saken:   

1  Tor Eivind Johansen 

Votering:  

For: 57 

Mot:10 

Vedtak:  

 

Landsmøtet tar forslaget til Tordis Kristina Søvde ikke til følge. 

 

LM-sak 9/21 Vedtekter 

Vedtekts komité som ble valgt på landsmøte 2019 ble endret etter 

ekstraordinært landsmøte da leder og medlem av komiteen trakk seg med 

umiddelbar virkning. Roar Aspen rykket da opp som leder og de to 

varamedlemmene rykket opp til å bli medlemmer. 

Jorunn Hildonen leder Trakk seg 
12.10.2020 

Solveig Thue medlem Trakk seg 
12.10.2020 

Roar Aspen Medlem – konstituert leder fra 
12.10.2020 
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Olav Malmo Varamedlem – medlem fra 

12.10.2020 

 

Roger 

Thorstensen 

Varamedlem – medlem fra 

12.10.2020 

 

 

Komiteen har hatt flere møter, og har også søkt råd og støtte fra 

kontrollkomiteens leder samt administrativ støtte fra administrasjonen. 

Iht. NRFs vedtekter §4 X pkt 9 skal eventuelle vedtektsendringer behandles på 

landsmøtet, og endringer kan gjøres gjeldende dersom det er 2/3-dels flertall for 

det.  

Fristen for å sende inn saker til landsmøtet er 4 mnd. før landsmøte åpnes jfr. §4 
VII.  

For 2021 var fristen 1. juni. For at komiteen skulle ha anledning til å gjøre 
grundig arbeid rundt vurdering av de forslag som kommer fra organisasjonen ble 

det satt en intern frist for innsending innen 1. mai.  
 
Vedtekts komiteens forslag til endringer av vedtektene er å finne i heftet 

«Vedlegg» fra side 196. 
Nåværende vedtekter finnes i venstre kolonne, og forslag til nye vedtekter til 

høyre. Alle endringer er markert i gult, eller i rosa der det er satt på en 
kommentar i tillegg. 
 

I heftet «Vedlegg» ligger også en oversikt over alle innkomne forslag med 
vedtekts komiteens vurdering på side 225. 

 

Følgende hadde ordet i saken:   

76    Roar Aspen 

1    Tor Eivind Johansen  

7  Anna Jøsok  

31    Marleen Rosnes:  

56    Bjørg Langeid 

61    Anette Strøm Aanø 

30    Elias Kristiansen Waaler-Nupen 
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27    Dagny Venke Villa 

74    Helene Marie Høiberget 

5    Asbjørn Einar Aamot 

4    Jan Halvard Relbe-Moe  

15    Gøran Johnsen 

20    Stine E Wasenius Dahl  

38    Marthe Eliassen  

3    Mona Larsen, forbundsstyret  

2    Anne Marie Smeplass, forbundsstyret 

36    Siv Anita Storlien 

6    Ann Kristin Bakke 

65    Sonja Elisabeth Magnussen 

58    Irma Sletvold Strøm  

14    Anne Bjørg Evenstad 

 

§2-VIII 

Forslag fra vedtekts komitéen: Det er kun medlemmer som kan delta med 

stemmerett på årsmøter og som er valgbare til verv i NRF 

Votering 

For: 66 

Mot:1 

Vedtak:  

 

Det er kun medlemmer som kan delta med stemmerett på årsmøter og som er 

valgbare til verv i NRF 
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§2-IX  

Forslag fra nr.30 Elias Kristiansen Waaler-Nupen  

Medlemmer blir ved fylte 35 år automatisk flyttet over til nærmeste lokallag. 

Votering 

For:53 

Mot:14 

Vedtak:  

 

Medlemmer blir ved fylte 35 år automatisk flyttet over til nærmeste lokallag. 

 

§2-VII, XI, XII 

Forslag fra nr.30 Elias Kristiansen Waaler-Nupen  

Assosierte medlemmer går ut av vedtektene. 

Votering 

For:55 

Mot:12 

Vedtak:  

Assosierte medlemmer går ut av vedtektene. 

 

§2 

Forslag fra nr.30 Elias Kristiansen Waaler-Nupen  

Det må utarbeides retningslinjer for æresmedlemmer for alle organisasjoner 

nivå. Oversendes forbundsstyret for behandling. 

Votering 

For:62 

Mot:5 
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Vedtak:  

Sak om retningslinjer for æresmedlemmer for alle organisasjoner nivå 

oversendes forbundsstyret for behandling. 

 

Vedtekts komité ønsker at det sorteres mellom BURG og Burggrupper i 

vedtektene. 

Votering 

For :65 

Mot:2 

Vedtak:  

Sortere mellom BURG og Burggrupper i vedtektene 

 

§3 – II 

Vedtekts komité foreslår slette store deler av dette punktet da det står andre 

steder. 

Votering 

For: 67 

Mot: 0 

Vedtak:  

§3-2 endres i henhold til vedtektkomiteens forslag. 

 

§3-III – IV 

Vedtekts komité foreslår at siste setning i ledd III og hele ledd IV slettes. Da det 

samme står i §2 pkt VII 

Votering 

For: 67 

Mot:0 
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Vedtak:  

Siste setning i ledd III og hele ledd IV slettes. Da det samme står i §2 pkt VII 

 

§4-I 

Presisering: Språklig endring fra høyeste til øverste i §4-IV  

Vedtak:  

Forslag om språklig endring i §4-IV enstemmig vedtatt 

 

§5 – II  

Vedtekts komité foreslår 

Språklig endring Kan = Skal 

Byttes fra 4 til 6 ukers varsel 

Votering 

For:61 

Mot:6 

Vedtak:  

Vedtekts komité forslag vedtatt.  

 

§5-III 

Vedtekts komité foreslår:  

Delegater er de valgte delegater fra fylkeslagenes årsmøter i et landsmøteår. 

Fylkeslagene kan avholde ekstraordinært fylkesårsmøte dersom det er behov for 

å foreta suppleringsvalg. 

Votering 

For:37 

Mot: 30 



 

 

 

 

Sammen for et friskere liv  

 

34 

 
 

Vedtak:  

Vedtekts komitéens forslag tas ikke til følge 

 

§5-III 

Forslag fra Nupen: Delegater er de valgte delegater fra fylkeslagets årsmøtet 

(siste godkjente årsmøtet) 

Votering 

For:45 

Mot:22 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall. 

 

§5-III- IV-V 

Vedtekts komitéen foreslår: 

III 

Delegater er de valgte delegater fra fylkeslagenes årsmøter i et landsmøteår. 

Fylkeslagene kan avholde ekstraordinært fylkesårsmøte dersom det er behov for 

å foreta suppleringsvalg.  

 

IV 

Ved mistillitsforslag mot forbundsstyremedlemmer, eller forbundsstyret som 

kollegium, har ikke disse stemmerett i denne saken.  

V 

Krav om ekstraordinært landsmøte dokumenteres ved godkjent protokoll fra 

hvert fylkesstyre som setter frem kravet. 

Votering 

For: 37 

Mot:30 
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Vedtak:  

Forslag fra vedtekts komitéen tas ikke til følge. 

 

§5 

Forslag fra Nupen: Delegater er de valgte delegater fra fylkeslagets årsmøtet 

(siste godkjente årsmøtet) 

Votering 

For:45 

Mot:22 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall. 

 

§5-IV 

Forslag fra vedtekts komitéen: Ved mistillitsforslag mot 

forbundsstyremedlemmer, eller forbundsstyret som kollegium, har ikke disse 

stemmerett i denne saken. 

Votering 

For:65 

Mot:2 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall. 

 

§5-V 

Forslag fra vedtekts komitéen: Krav om ekstraordinært landsmøte dokumenteres 

ved godkjent protokoll fra hvert fylkesstyre som setter frem kravet. 

Votering 

For:61 
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Mot:6 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall. 

 

§6-II 

Forslag fra vedtekts komitéen: Forbundsstyrets medlemmer skal ikke inneha 

verv i underliggende organisasjonsledd. 

Votering 

For:31 

Mot:36 

Vedtak:  

Vedtekts komitéens forslag tas ikke tilfølge. 

 

§13-VI, §10-V og §6XI 

Forslag fra nr.61 Anette Strøm Aannø Det skal ikke være medlemmer fra samme 

familie eller husstand i styret. Dersom det skulle være problemer med å fylle opp 

styret, kan det søkes dispensasjon hos nærmeste høyere instans. Dispensasjon 

gjelder ikke for samboer, ektefelle eller partner. Søknader om slik dispensasjon 

må fremmes senest 6 uker før lagets årsmøte, i tilfelle avslag. 

Votering 

For:53 

Mot:14 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 
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§13-VI og §10-V 

Forslag fra vedtekts komitéen: Det skal ikke være medlemmer fra samme familie 

eller husstand styret. Dersom det skulle være problemer med å fylle opp styret, 

kan det søkes dispensasjon hos nærmeste høyere instans. Dispensasjon gjelder 

ikke for samboer, ektefelle eller partner. Søknader om slik dispensasjon må 

fremmes senest 6 uker før lagets årsmøte, i tilfelle avslag.» 

Dette punktet skal være likt i alle ledd (som vist i forslag til vedtak), også 

forbundsstyret. 

Hvis det oppstår problemer med å finne kandidater til å ta verv, kan f.eks. 

Lokallaget søke om dispensasjon hos fylkeslaget, Fylkeslaget kan søke om 

dispensasjon hos Forbundsstyret, og Forbundsstyret kan søke om dispensasjon 

hos Landsmøtet. 

Votering: 

For: 57 

Mot:10 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§7 – I 

Forslag fra vedtekts komitéen:  

Diagnosearbeidet kan organiseres på følgende måte: 

a) Lokalt som diagnoseforeninger på lik linje med lokalforeninger 

b) Landsdekkende diagnosegrupper med ressurspersoner. 

c) Diagnosegruppe i fylket med ressurspersoner. 

d) Diagnosegruppe i lokalforeningen/laget 

 

Votering 

For:63 
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Mot:4 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§8  

vedtekts komitéens forslag: Ved fylkessammenslåing kan fylkeslag selv velge å 

slå seg sammen eller opprettholde tidligere inndeling. 

Votering 

For:66 

Mot:1 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§9-II 

Vedtekts komité forslag: Alle innkomne saker skal legges frem på årsmøtet. 

 

Votering 

For:65 

Mot:2 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§9-II 

Nytt forslag fra nr.31 Marleen Rones: Det står: i landsmøteår skal forslag på 

delegater til landsmøte sendes fylkeslaget innen samme fristen( dvs 4 uker)  

Vi ønsker at fristen på 4 uker på innsending av forslag på landsmøtedelegater tas 

bort, på grunn av de forskjellige tidspunkter i løpet av februar, som lokallagets 
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årsmøter avholdes. Mange av disse har ingen mulighet å sende inn disse forslag 

4 uker før fylkesårsmøte. 

Votering 

For:32 

Mot:35 

Vedtak:  

Forslag tas ikke tilfølge. 

 

§9-VII 

Forslag fra vedtekts komitéen: Krav om ekstraordinært fylkesårsmøte 

dokumenteres ved godkjent protokoll fra hver lokalforening som setter frem 

kravet. 

Votering 

For:64 

Mot:3 

Vedtak: Vedtatt med 2/3 flertall. 

 

§9-VIII pkt. 13. 

Forslag fra vedtekts komitéen: 13. Valg av to revisorer eller én 

fagrevisor/statsautorisert revisor, etter forslag fra styret. 

Votering: 

For:65 

Mot:2 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§10-I 
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Forslag fra nr.27 Dagny Venke Villa: Val av kasserar eller tilsett/kjøpe tjeneste 

som kan ha kasserar funksjonen. 

Votering 

For: 50 

Mot:17 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§10 – V 

Forslag fra nr.56 Bjørg Langeid: Studieleder skal være en del av styret i lokallag 

og i fylkeslag. 

Votering 

For:47 

Mot:20 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall. 

 

§10 – I  

Vedtekts komité forslag: 

Fylkesstyret består av fem eller syv medlemmer. 

Fem medlemmer: leder, nestleder, kasserer og to styremedlemmer, samt to 

varamedlemmer.  

Syv medlemmer: leder, nestleder, kasserer og fire styremedlemmer samt to 

varamedlemmer.  

 

Votering: 

For:52 

Mot:15 



 

 

 

 

Sammen for et friskere liv  

 

41 

 
 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§10 – VI  

vedtekts komitéens forslag: Samt fylkesstyret i de fylkene som har en BURG- 

gruppe. 

 

Votering: 

For:66 

Mot:1 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§12 – II 

Vedtekts komitéens forslag: Alle innkomne saker skal legges frem på årsmøtet. 

 

Votering: 

For: 67 

Mot:0 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§12 – VIII 

Vedtekstkomiteens forslag: Et lovlig innkalt årsmøtet er beslutningsdyktig med 

det antall medlemmer som møter. 

Votering: 
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For: 67  

Mot:0 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall  

 

§13 – I 

Vedtekts komité forslag for endring: 

Styret består av tre, fem eller syv medlemmer: 

Tre medlemmer: leder, sekretær og kasserer, samt to varamedlemmer.  

Fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem, samt 

to varamedlemmer.  

Syv medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer, 

samt to varamedlemmer. 

Votering: 

For: 55 

Mot:12 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§16 

Vedtekts komitéens forslag: Medlemmer som i vesentlig grad misligholder sine 

medlemsforpliktelser/verv, motarbeider NRFs vedtekter, interne retningslinjer, 

lovlig fattede vedtak eller utad/innad har opptrådt på en slik måte at det er til 

vesentlig skade for NRF, kan suspenderes for en tidsbestemt periode. 

I grove tilfeller kan medlemmer ekskluderes fra NRF. 

Krav om suspensjon/eksklusjon kan fremsettes av forbundsstyret, fylkesstyret, 

lokalforening/-lags styre og BURGs styre.  
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Saker om suspensjon/eksklusjon behandles av forbundsstyret etter vedtatte 

retningslinjer. 

Vedtaket kan innklages innen 3 uker til Kontrollkomitéen som er NRFs 

klageinstans. 

Forbundsstyret kan vedta om en suspensjon opprettholdes for en utvidet periode 

eller om medlemmet skal ekskluderes 

Votering: 

For:67 

Mot:0 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§17 

Vedtekts komitéens forslag: NY §17 Habilitet - Inhabilitet 

Habilitet: Representanter utnevnt av forbundsstyret i ulike roller i heleide/deleide 

foraer/selskaper er habile ved behandling av saker vedrørende disse 

heleide/deleide foraer/selskaper og stiftelser.  

Inhabilitet: En person i et organisasjonsledd eller i en gruppe er inhabil til å 

tilrettelegge for og treffe avgjørelser når vedkommende er:  

• part i saken  

• i slekt i opp eller nedadstigende linje eller sidelinje så nær som søsken - med 

en part i saken  

• samboer, forlovet, partnerskap, gift med en part i saken  

• leder for, har ledende stilling i eller deltar i styret for en virksomhet som er 

part i saken, foruten del/eller heleide selskaper hvor representanten er 

oppnevnt av forbundsstyret 

• har personlig økonomisk vinning i saken  

En person er inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til 

vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen 
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i saken kan innebære fordel, ulempe eller tap for egen del eller noen som står en 

nær. Den enkelte plikter i første rekke å vurdere sin egen habilitet. Eventuell 

inhabilitet avgjøres av det enkelte organisasjonsledd eller gruppe. 

Votering 

For: 61 

Mot:6 

 

Vedtak:  

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

§17 

Forslag fra nr.31 Marleen Rones: Ønsker å bytte ut forslaget til vedtektsendring 

med dette: 

Habil: 

Representanter utnevnt av forbundsstyret i ulike roller i heleide/deleide 

selskaper/foraer er habile når de ikke er part i saken når det behandles saker 

eller treffes avgjørelser vedrørende heleide/deleide selskaper/foraer. 

Inhabil: 

Representanter utnevnt av forbundsstyret i ulike roller i heleide/deleide 

selskaper/foraer er inhabile ved behandling av saker og treffe avgjørelser 

vedrørende disse heleide/deleide selskaper/foraer. 

Inhabilitet oppstår når vedkommende er: 

- innehar ulike roller i heleide in heleide/deleide selskaper/foraer 

- part I saken 

- i slekt i opp- eller nedgående linje eller sidelinje så nært som søsken med part i 

saken 
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- Samboer, forlovet, partnerskap, gift med part i saken 

- Tilknyttet virksomhet som er part i saken 

- Har personlig økonomisk vinning i saken 

 

Vedtak:  

Falt som resultat av at vedtekts komitéens forslag ble vedtatt. 

 

LM sak 9-21 vedtekter.  

Forbundsstyret innstiller følgende forslag til vedtak: Landsmøtet vedtar vedtekts 

komiteens forslag til endringer i vedtektene. 

Votering: 

For: 66 

Mot:1 

Vedtak: 

Vedtatt med 2/3 flertall 

 

LM-sak 10/21 Handlingsplan 2022-2024 

I forberedelse av landsmøte 2021 satte forbundsstyret ned en komité for å 

forberede ny handlingsplan for perioden 2022-2024.  

Komiteen har bestått av:  

1. Mona Larsen – forbundsstyrerepresentant  

2. Marleen Rones – fylkesleder  

3. Nils tore Wilson – lokallagsleder  

4. Gøran Johnsen – BURG 

Komiteens forslag til handlingsplan 2022-2024 ble sendt på høring for generelle 
innspill. Basert på innspillene fra organisasjonen behandlet og ferdigstilte 
komiteen et utkast til ny handlingsplan 2022-2024.  
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Handlingsplanen i sin helhet er å finne i heftet «Vedlegg» fra side 227. 
 
Forbundsstyret fremmer forslag om NRFs Handlingsplan 2022-2024 til 

godkjenning av Landsmøtet.  
 

Følgende hadde ordet i saken:   

3  Mona Larsen fra forbundsstyret – Legger frem 

28  Sissel Egset Håskjold – Møre og Romsdalen  

25  Bodil Johanne Skiftesvik 

 

Votering:  

For: 67 

Mot:0 

Vedtak:  
 

Landsmøtet vedtok den fremlagte handlingsplanen for 2022-2024. 

 

LM-sak 11/21 Kontingent personlige medlemmer 

Det foreligger to forslag til saken om kontingent, ett fra forbundsstyret og ett fra 

Oslo Syd RF. 

 

A: FORSLAG FRA FORBUNDSSTYRET – KONTINGENT OG KONTINGENTREFUSJON 

 

Kontingenten har vært uendret i fem år fra 2015 til 2019 og ble endret fra 2020. 

Det at kontingenten sto stille i fem år reduserte verdien av kontingenten, og 

handlingsrommet for organisasjonene ble redusert. 

Konsumprisindeksen har vært 12,2% fra 2015 til 2020. Dette betyr at kr 470 i 

2015 tilsvarer kr 527,34 i 2020. Ved fortsatt å holde kontingenten under kr 500 

reduseres handlingsrommet ytterligere. Forbundsstyret foreslår derfor å heve 
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kontingenten suksessivt, for å sikre at handlingsrommet for organisasjonen som 

helhet opprettholdes. 

 

B: FORSLAG FRA OSLO SYD – FORSLAG OM SENKING AV MEDLEMSKONTINGENT OG 

INNFØRING AV FAMILIEPRIS 

 

Vi i Oslo Syd Revmatikerforening ser på medlemsregisteret at de fleste som 

melder seg ut oppgir «for dyrt» som utmeldelsesgrunn. 

I disse usikre økonomiske tider er det forståelig, også når vi sammenligner 

prisnivået med foreninger det er naturlig å sammenligne oss med. 

Frem til 2010 var kontingenten vår på under kr. 300.-, til sammenligning ligger 

både Norsk Handikapforbund og Epilepsiforbundet fortsatt på kr. 350.- for 

hovedmedlem. 

Sistnevnte har fra 2021, noe BufDirs regler åpner for, innført at 

hovedmedlemmer kan melde inn alle de bor sammen med som 

husstandsmedlemmer uten at det koster noe ekstra. De teller fremdeles som 

fullverdig medlem hva BufDir angår, og utløser midler på lik linje med 

hovedmedlemmer. 

For å tiltrekke oss flere medlemmer foreslår vi derfor at NRF senker kontingenten 

for hovedmedlem til kr. 350.- og innfører familiepris inntil 6 el. 8 personer med 

samme bostedsadresse til kr. 450.-, slik BufDirs regelverk tillater. Med disse 

endringene vil flere få råd til ikke bare å melde seg inn men å forbli medlem hos 

NRF. 

NRF vil også med dette være mer aktuell for barnefamilier. 

For å følge med i tiden bør NRF også ha en app hvor man kan registrere 

medlemskortet, slik bl.a. Coop og OBOS har. Da har man alt tilgjengelig på 

telefonen (også medlemsfordeler), og man treffer bredere i disse datatider. Det 

er ikke alle som har med seg papirkortet til enhver tid, men de fleste går sjelden 

noe sted uten mobiltelefonen. 

Forbundsstyrets vurdering: 
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Forslaget fra Oslo Syd revmatikerforening vil etter forbundsstyrets mening ha 

store negative konsekvenser for organisasjonen og arbeidet for medlemmene. 

Ved å redusere ordinær kontingent til kr 350,-, vil NRF tape i underkant av 4 

millioner per år (hvis vi legger medlemstallene vi har hatt de 4 siste årene til 

grunn). I tallene er rabatterte ordninger for BURG og husholdsmedlemmer med.   

Denne endringen vil forårsake en stor skjevhet i inntekts- og kostnadssiden i 

NRFs rammebudsjett, og vil følgelig medføre et budsjettert underskudd.  

Forslaget til Oslo Syd Revmatikerforening foreslår ingen løsninger på hvordan 

dette underskuddet skal dekkes. Det samme vil gjelde for en løsning med 

familiemedlemsskap. Forbundsstyret slutter seg derfor ikke til forslaget.  

 

Angående digitalt medlemskort/app: Jobben med å utvikle elektronisk 
medlemskort er allerede igangsatt, men er foreløpig stoppet av økonomiske 
hensyn. 
 

Forbundsstyret innstiller følgende forslag til vedtak: Kontingent vedtatt 

 

1. Ny kontingent foreslås til:  
 

 

2015-

2019 2020 2021 2022* 2023 2024 

Kontingent  kr 470 kr 485 kr 495 kr 495 kr 510 kr 520 

Husstandsmedlem kr 190 kr 195 kr 200 kr 200 kr 205 kr 210 

BURG-medlem kr 235 kr 240 kr 250 kr 250 kr 255 kr 260 
       

*Vedtatt på landsmøtet 2019 
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2. Kontingentrefusjon til lokallagene settes til 15% og til fylkeslagene til 12% av 

innbetalt medlemskontingent – som i dag.  
 
3. Refusjon til fylkeslagene gis med et basistilskudd på 35% fordelt likt mellom 

fylkeslagene og 65% fordelt etter medlemstall – som i dag.  
 

Følgende hadde ordet i saken:   

3     Asbjørn Einar Aamot 

56     Bjørg Langeid  

46     Tordis Kristine Søvde  

30     Elias Kristiansen Waaler-Nupen 

41     Torill Østingen 

37     Hanne Schjerverud  

60     Hans Westerheim 

8     Bo Gleditsch 

2     Anne Mari Smeplass 

58     Irma Sletvold Strøm  

 

Votering:  

Mot:12 

For:55 

Vedtak:  

Forbundsstyrets forslag til kontingent vedtatt. 

 

Forslag fra nr.56 Bjørg Langeid: De som ikke har betalt sin kontingent innen 

1.juni SKAL strykes fra medlemsregisteret. (gjelder ikke medlemmer som har 

meldt seg inn de siste 2 mnd.) 
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Vedtak:  

Oversendes forbundsstyret 

 

LM-sak 12/21 Kontingent assosierte medlemmer. 

Saken utgikk fra sakslisten med bakgrunn i beslutning i LM-sak 9/21 hvor 

landsmøtet besluttet å fjerne §2 XI om assosierte medlemmer 

 

LM-sak 13/21 Rammebudsjett 

RAMMEBUDSJETT FOR PERIODEN 2022 – 2024     

 
Innledning  

Budsjettet er lagt opp med tilnærmet balanse mellom inntekter og utgifter. Et 

rammebudsjett er veiledende. Forbundsstyret må sammen med 

administrasjonen til enhver tid vurdere forbundets økonomiske situasjon og 

foreta nødvendige justeringer dersom det viser seg å være formålstjenlig. 

INNTEKTER: 

Medlemstall  
Gjennom perioden fra COVID-19 rammet har antall medlemmer blitt kraftig 

redusert. Rammebudsjettet er satt opp med et medlemstall i perioden med en 
forsiktig, men realistisk, økning i de neste to årene.  

• 2022: 29 000  

• 2023: 30 000  

• 2024: 31 000  
 
Medlemskontingent  

Kontingent er satt til følgende: 

• 2022: kr 495 

• 2023: kr 510 

• 2024: kr 520 
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Offentlige tilskudd 

Forventes å øke noe da vi ser at økt innrapportering gir resultater. Vi forventer 
at nedgangen i medlemstall vil stoppe, og sakte bygge seg opp igjen. 
 

Andre inntekter 
Vi satser videre på støttevennkonseptet som startet i 2019. Det arbeides videre 

med inntektsaksjonene og med å utvikle samarbeidsavtaler med næringslivet for 
sponsing av prioriterte prosjekter som NRF i henhold til Handlingsplanen jobber 
med. 

 
NRF har også inntekter som består av momskompensasjon, tippemidler, 

administrasjonstilskudd fra Stiftelsen DAM, egenandeler kurs, leieinntekter, 
annonseinntekter, minnegaver, samt diverse mindre inntekter. 
 

KOSTNADER: 

Kostnadspostene er fordelt på kontingentrefusjon, styrehonorar og de ulike 

prioriterte områdene i handlingsplanen. 
 

Kontingentrefusjonen forutsettes fortsatt å være 12 % til fylkeslagene og 15 % 
til lokallagene. 
 

Styrehonorarene reguleres årlig i henhold til Grunnbeløpet 1G, og skal først og 
fremst dekke tapt arbeidsfortjeneste siden alle verv i NRF er basert på 

frivillighet.  
 
Ulike prosjekter, inklusive personalkostnadene, er fordelt i henhold til 

Handlingsplanens oppstilling og etablerer en tydelig sammenheng mellom 
prioriteringer og økonomi. 
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Ramme Ramme Ramme

2022 2023 2024

Antall medlemmer 29 000 30 000 31 000

Kontingent 495 510 520

Inntekter

Kontingent 13 207 000 14 076 000 14 630 000

Offentlige tilskudd 11 000 000 11 200 000 11 400 000

Inntektsaksjoner, samarbeidspartnere 6 000 000 5 500 000 5 000 000

Andre inntekter 8 900 000 9 300 000 9 900 000

Sum inntekter 39 107 000 40 076 000 40 930 000

Kostnader

Kontingentrefusjon: 3 566 000 3 801 000 3 950 000

Styrehonorarer: 624 000 650 000 676 000

Folkehelse og interessepolitikk: 4 866 000 4 963 000 5 062 000

Organisasjonsutvikling og organisasjonskultur: 7 478 000 7 628 000 7 781 000

Rekruttering og medlemspleie: 6 934 000 7 073 000 7 214 000

Diagnosearbeid: 3 419 000 3 487 000 3 557 000

Friskliv, veiledere og brukermedvirkere: 4 898 000 4 996 000 5 096 000

Kommunikasjon: 4 509 000 4 599 000 4 691 000

Økonomi: 2 777 000 2 833 000 2 890 000

Sum  kostnader 39 071 000 40 030 000 40 917 000

Resultat rammebudsjett 36 000 46 000 13 000

            Forslag rammebudsjett
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Følgende hadde ordet i saken:   

2   Anne Marie Smeplass  

8    Bo Gleditsch 

Votering:  

For:66 

Mot:1 

 

Vedtak:  

Landsmøte vedtar foreslåtte rammebudsjett for periode 2022-2024  

 

LM-sak 14/21 Mandat kontrollkomité 

Det var innsendt forslag til endringer fra kontrollkomiteen selv samt fra en 

sammenslutning av 9 fylker (Trøndelag Nord, Trøndelag Sør, Møre og Romsdal, 

Sogn og Fjordane, Oppland, Hedmark, Viken Vest, Telemark, Hordaland) 

Forbundsstyrets forslag til mandat: 

Mandat for NRFs kontrollkomité 

1. NRFs kontrollkomité er landsmøtets kontrollorgan og skal påse at 

organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med NRF sine 

vedtekter og vedtak. 

2. Kontrollkomitéen velges av landsmøtet. 

Det velges leder, to medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge. 

Funksjonstiden følger landsmøteperioden. Komitéen ivaretar selv 

sekretærfunksjonen. 

Kontrollkomitéen er et uavhengig og nøytralt organ og medlemmene 

medlemmer kan ikke inneha andre tillitsverv i NRF. 

3. Landsmøtet fastsetter komitéens mandat. 

4. Komitéens virkeområde gjelder hele organisasjonen. Hele organisasjonen kan 

kreve saker lagt frem for kontrollkomiteen. 
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5. Komitéen kan, om nødvendig, benytte faglig bistand i forbindelse med sitt 

arbeid. 

6. Komitéen kan gjennomgå årsmøteprotokoller, årsberetning og regnskap i hele 

organisasjonen for å kontrollere at virksomheten er i samsvar med NRFs 

formål og vedtekter, samt at vedtak fattet av besluttende organer blir 

iverksatt. 

7. Komitéen har adgang til samtlige protokoller og øvrige dokumenter i hele 

organisasjonen og har rett til å få seg forelagt alle opplysninger de mener er 

nødvendig for å utføre sitt oppdrag. 

8. Kontrollkomitéen er klageinstans i forhold til suspensjon/eksklusjon i NRF. 

9. Komitéen gir skriftlig rapport til landsmøtet.  Rapporten sendes ut sammen 

med de øvrige sakspapirer til landsmøtet. 

10.Komitéens medlemmer har taushetsplikt.  

 

Følgende hadde ordet i saken:   

3    Mona Larsen  

Votering:  

For: 60 

Mot:0 

 

Vedtak:  

 

Landsmøtet godkjenner foreslåtte mandat for NRF kontrollkomité og vedtar 

denne som gjeldende med umiddelbar virkning. Mandatet gjelder frem til neste 

ordinære landsmøte. 

Mandatet settes inn som vedlegg til NRFs vedtekter. 
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LM-sak 15/21Mandat vedtekts komité 

 Det var innsendt forslag til endringer fra Oslo Syd Revmatikerforening samt fra 
en sammenslutning av 9 fylker (Trøndelag Nord, Trøndelag Sør, Møre og 
Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Hedmark, Viken Vest, Telemark, 

Hordaland) 

Forbundsstyrets forslag til mandat: 

Mandat for NRFs Vedtekts komité 

1. Vedtekts komité er et organisasjonsfaglig utvalg. 

2. Vedtekts komitéen velges av landsmøtet. Det velges leder, to medlemmer og 

to varamedlemmer. Funksjonstiden følger landsmøteperioden. Komiteen 

ivaretar selv sekretærfunksjonen. 

3. Landsmøtet fastsetter komiteens mandat. 

4. Forbundsleder og/eller generalsekretær kan delta på komiteens møter med 

tale- og forslagsrett. 

5. Komiteen møtes så ofte som komiteen bestemmer, og fatter i hovedsak 

vedtak i form av uttalelser/forslag til forbundsstyret. 

6. Komiteen kan konsultere ekstern faglig bistand ved behov. Eventuelle utgifter 

til dette formålet må avklares i forkant av forbundsstyret. 

7. vedtekts komitéens hovedoppgaver er å: 

I. Foreta en løpende vurdering av NRFs gjeldende vedtekter med sikte på 

å fremme forslag til nødvendige endringer. Komiteen innhenter 

informasjon fra så vel organisasjonsledd som administrasjonen i denne 

vurderingsprosessen. 

II. Behandle og avgi uttalelse vedrørende alle innkomne forslag til 

vedtektsendringer, når disse er innkommet innen fastsatte frister, samt 

foreta konsekvensutredning av faktiske, økonomiske og juridiske 

konsekvenser av forslagene. 

III. Bistå organisasjonen og administrasjonen i den løpende fortolkning av 

gjeldende vedtekter og andre faglige spørsmål i den sammenheng. 

8. For vedtektsendringer fremmer komiteen forslag til landsmøtet. Komiteens 

leder deltar i landsmøtets behandling av vedtektsaker. 

 

 



 

 

 

 

Sammen for et friskere liv  

 

56 

 
 

Følgende hadde ordet i saken:   

3     Mona Larsen 

 

Votering:  

For:67 

Mot:0 

 

Vedtak:  

Landsmøtet godkjenner foreslåtte mandat for NRF Vedtekts komité og vedtar 

denne som gjeldende med umiddelbar virkning. Mandatet gjelder frem til neste 

ordinære landsmøte. 

Mandatet settes inn som vedlegg til NRFs vedtekter. 

 

LM-sak 16/21 Mandat valgkomité 

Det var innsendt forslag til endringer fra Oslo Syd Revmatikerforening samt fra 

en sammenslutning av 9 fylker (Trøndelag Nord, Trøndelag Sør, Møre og 

Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Hedmark, Viken Vest, Telemark, 

Hordaland) 

Forbundsstyrets forslag til mandat: 

Mandat for NRFs valgkomité  

Valgkomiteen forbereder valgene til neste landsmøte 

 

1. Valgkomiteen velges av NRFs Landsmøte. Det velges komité iht. gjeldende 

vedtekter. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Funksjonstiden følger 

landsmøteperioden. 

2. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til organisasjonens 

forbundsstyre og andre landsmøteoppnevnte organer. Valget skjer på NRFs 

landsmøte iht. gjeldende vedtekter. Valgkomitéen skal være uavhengig av 

organisasjonens ledelse. 
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3. Komiteen møtes så ofte som komiteen bestemmer. 

• Valgkomiteens hovedoppgaver er å:  

Sette seg inn i vedtektene og være klar over hvordan de skal 

arbeide, hvilket mandat de har, og hvilke roller eller funksjoner som 

skal velges og for hvor lang tid.  

• Finne de beste og mest kompetente kandidatene til de enkelte 

rollene. Komiteen innhenter informasjon fra organisasjonen og der 

komiteen finner det formålstjenlig i denne vurderingsprosessen.  

• Valgkomiteen presentere innstillingen på landsmøtet.  

 

Følgende hadde ordet i saken:   

3    Mona Larsen 

19    Berit Glesaaen Nyberg 

 

Votering:  

For:67 

Mot:0 

Vedtak: 

 

Landsmøtet godkjenner foreslåtte mandat for NRF Valgkomité og vedtar denne 

som gjeldende med umiddelbar virkning. Mandatet gjelder frem til neste 

ordinære landsmøte. 

Mandatet settes inn som vedlegg til NRFs vedtekter. 

 

LM-sak 17/21 Valg forbundsstyre 

Valgkomiteens innstilling ble presentert av komiteens leder Wenche Anita 

Pedersen. Delegatene ble vist CV for de kandidater som ble foreslått. 
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Følgende hadde ordet i saken:   

33     Wenche Anita Pedersen 

29     Siw Stavik 

Valgkomiteen innstiller til landsmøtet følgende forslag til forbundsstyret for 

perioden frem til landsmøte 2023: 

Forbundsleder: Tor Eivind Johansen 

Votering 

For:66 

Mot:0 

Blank:1 

Resultat:  

Landsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling 

 

1.nestleder: Anne Marie Smeplass 

Votering 

For: 62 

Mot:0 

Blank:5 

Resultat:  

Landsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling 

 

2.nestleder: Mona Larsen 

Votering 

For:64 
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Mot:0 

Blank:3 

Resultat:  

Landsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling 

 

 

Styremedlem 1:   Jan Halvard Relbe-Moe 

Votering 

For:62 

Mot:0 

Blank:5 

Resultat:  

Landsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling 

 

 

Styremedlem 2:   Asbjørn Aamot 

Votering 

For:62 

Mot:0 

Blank:5 

Resultat:  

Landsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling 
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1.Vara:    Anita Bergman 

Votering 

For:65 

Mot:0 

Blank:2 

Resultat:  

Landsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling 

 

2.Vara:    Berit Glesaaen Nyberg 

Votering 

For:65 

Mot:1 

Blank:1 

Resultat:  

Landsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling 

 

3.Vara:    Annette Strøm Aannø 

Votering 

For:66 

Mot:0 

Blank:1 

Resultat:  

Landsmøtet godkjente valgkomiteens innstilling 
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Vedtak: 

 
Nytt forbundsstyre valgt på landsmøte 2021:  

 
Forbundsleder; Tor Eivind Johansen 
 

Første nestleder; Anne Marie Smeplass 
 

Andre nestleder; Mona Larsen 
 
Styremedlem 1; Jan Halvard Relbe-Moe 

 
Styremedlem 2; Asbjørn Aamodt 

 
Første vara; Anita Bergmann 
 

Andre vara; Berit Glesaaen Nyberg 
 

Tredje vara Anette Strøm Aannø 
 
 

LM-sak 18/21 Valg kontrollkomité 

Valgkomiteen innstiller til landsmøtet følgende forslag til kontrollkomité for 

perioden frem til landsmøte 2023: 

Leder:   Janet Jacobsen 

Votering 

For:63 

Mot:0 

Blank:4 

Resultat:  

Janet Jacobsen valgt 
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Medlem:  Eivor Westeng 

Votering 

For:65 

Mot:0 

Blank:2 

Resultat:  

Eivor Westeng valgt 

 

Medlem: Ingebjørg Borch 

Votering 

For: 66 

Mot:0 

Blank:1 

Resultat:  

Ingeborg Borch valgt  

 

Varamedlem:  Anne Grete Bodin Erdal 

Votering 

For:63 

Mot:0 

Blank:4 
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Resultat:  

Anne Grete Bodin Erdal valgt 

 

Varamedlem:  Irene Østrem 

Votering 

For:58 

Mot:2 

Blank:7 

Resultat:  

Irene Østrem valgt 

 

LM-sak 19/21 Valg av vedtekts komité 

Følgende hadde ordet i saken:   

Nr:2    Navn: 

Siw     Stavik 

 

Valgkomiteen innstiller til landsmøtet følgende forslag er vedtekts komité for 

perioden frem til landsmøte 2023: 

Leder:   Geir Charles Grindheim 

Votering: 

For:58 

Mot:1 

Blank:8 
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Resultat:  

Geir Charles Grindheim valgt 

 

Medlem:  Siri Bryn Ottersland 

Votering 

For:59 

Mot:3 

Blank:5 

Resultat:  

Siri Bryn Ottersland valgt 

 

 

Medlem:  Roar Aspen 

Votering 

For:65 

Mot:1 

Blank:1 

Resultat:  

Roar Aspen valgt 

 

Varamedlem:   

Forslag: Elias Kristiansen Waaler-Nupen 
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Votering 

For:64 

Mot:1 

Blank:2 

Resultat:  

Elias Kristiansen Waaler-Nupen valgt 

 

Varamedlem:  Roger Thorstensen 

Votering 

For:53 

Mot:7 

Blank:7 

Resultat:  

Roger Thorstensen valgt 

  

LM-sak 20/21 Valg av statsautorisert revisor 

Votering:  

For:67 

Mot:0 

 

Vedtak:  

Norsk Revmatikerforbund ønsker fortsatt å benytte revisjonsfirmaet RSM Norge 

AS for kommende landsmøteperiode. 
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LM-sak 21/21 Valg valgkomité 

Iht. vedtektene §4 B21 skal landsmøtet velge en valgkomite etter innstilling fra 

forbundsstyret. Komiteen skal bestå av leder, to medlemmer og to 

varamedlemmer. 

Forbundsstyret innstiller for landsmøtet følgende forslag: 

Leder           Mari Mikkelborg, Hordaland 

Votering: 

For: 67 

Mot:0 

Blank:0 

Resultat:  
 
Mari Mikkelborg valgt 

 

Medlem       Gøran Johnsen – BURG, Trøndelag Sør 

Votering 

For:67 

Mot:0 

Blank:0 

 

Resultat: 

Gøran Johnsen valgt 
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Medlem       Dagny Venke Villa, Møre og Romsdal 

Votering 

For: 61 

Mot:4 

Blank:2 

Resultat: 

Dagny Venke Villa valgt 

 

Vara  Gunvor Kjelsberg, Finnmark 

Votering 

For: 62 

Mot:0 

Blank:5 

Resultat: 

Gunnvor Kjeldsberg valgt 

 

Vara  Nils Tore Wilson, Østfold 

For:59 

Mot:1 

Blank:7 

Resultat: 

Nils Tore Wilson valgt 
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Vedtak: 

Ny valgkomite valgt på landsmøtet 2021: 
 

Leder; Mari Mikkelborg 
 
Medlem; Gøran Johnsen 

 
Medlem; Dagny Venke Villa 

 
Vara; Gunnvor Kjeldsberg 
 

Vara; Nils Tore Wilson 
 

 

LM-sak 22/21 Resolusjon  

Resolusjoner ble fremlagt for Landsmøtet underveis i forhandlingene. 

Vedtak:  

Landsmøtet vedtok resolusjoner med de endringer som er foreslått. 

 

    Oslo, oktober 21 

 

__________________     _________________ 

Hanne Scherverud      Trude Klaussen 

Protokollunderskriver     Protokollunderskriver 

 

____________________     __________________ 

Line Bulow        Håkon Aas 

Protokollfører       Protkollfører 
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