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§ 1 Formål
Norsk Revmatikerforbund (NRF) har som formål å forebygge og bekjempe revmatiske-,
muskel- og skjelettsykdommer og deres virkninger ved å:

➢
➢
➢
➢
➢
➢

være en møteplass for medlemmene for omsorg, fellesskap og kunnskap.
arbeide for bedring av personer med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer
sin helsemessige, sosiale, økonomiske situasjon og kulturelle forhold.
spre opplysning om sykdommene, deres forebygging, diagnostisering, behandling
og samfunnsmessige konsekvenser.
bidra til bedring av trenings- og behandlingsmuligheter.
bidra til vitenskapelig forskning om revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer
og støtte fagpersonells videre utdannelse i behandlingen av disse.
fremme internasjonalt samarbeid.

§ 2 Medlemskap og organisering
I
Organisasjonens navn er Norsk Revmatikerforbund, heretter kalt NRF.
NRFs logo skal brukes av alle ledd i organisasjonen. Navnet på organisasjonsleddet skal
angi geografisk arbeidsområde.
All virksomhet i NRF omfattes av vedtektene.
II
NRF er en landsomfattende brukerorganisasjon som arbeider for alle med revmatiske-,
muskel- og skjelettsykdommer. Foreninger og lag i utlandet omfattes også.
III
NRF er en partipolitisk og livssynsnøytral organisasjon.
IV
Medlemskapet er direkte tilknyttet NRF, men medlemmet blir geografisk fordelt til
lokalforeninger/lag. Et medlem kan likevel selv avgjøre om det vil ha en annen forenings/lagstilhørighet, men kan ikke samtidig være knyttet til mer enn ett organisasjonsledd i
NRF, med unntak av at et medlem kan være tilknyttet både en lokalforening/lag og
barne- og ungdomsgruppen BURG.
V
Medlemmer som bor i et distrikt som ikke dekkes av lokalforening/lag, blir tilknyttet
nærmeste lokalforening/lag.
VI
Kun personlige medlemmer kan være tillitsvalgte i NRF. Personer med revmatiske-,
muskel- og skjelettsykdommer og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer
sentralt, regionalt og lokalt.
For å ha tillitsverv i NRF bør en ha bo- og oppholdsadresse i det respektive fylket man
skal representere.

VII
Medlemmene kan være enkeltpersoner og husstandsmedlemmer og må i overveiende
grad bestå av personer med revmatiske-, muskel- og skjelettsykdommer og deres
pårørende.
Medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter, men medlemmer under 15 år
har også rett til å fremme sine synspunkter eller ha innflytelse over arbeidet i
organisasjonen. Foresatte representerer sine barn frem til fylte 15 år. Hvert medlem i et
husstandsmedlemskap regnes og telles som individuelt medlem med demokratiske
rettigheter.
VIII
Medlemskapet trer i kraft når kontingenten er betalt.
Det er kun medlemmer som kan delta med stemmerett på årsmøter og som er valgbare
til verv i NRF.
IX
Medlemmer under 26 år, samt medlemmer som aktivt har krysset av for å være
tilknyttet BURG, inngår i NRF sin Barne- og ungdomsrevmatikergruppe, BURG, som er en
integrert gruppe i NRF.
Medlemmer blir ved fylte 35 år automatisk flyttet over til nærmeste lokallag.
X
Inn- og utmelding for personlige medlemmer skal skje individuelt og frivillig.

§ 3 Forbundets oppbygging
Forbundet består av følgende ledd:
I
Landsmøtet, forbundsstyret, fylkeslag eller annen geografisk inndeling og
lokalforeninger/lag og BURG.
II
BURG er NRF sin barne- og ungdomsgruppe
III
Landsdekkende diagnosegrupper er underlagt forbundsstyret.

§ 4 Landsmøtet
Landsmøtet er NRFs viktigste forum for å drøfte og vedta forbundets utvikling og
strategi.
Vedtak på landsmøtet forplikter alle ledd i organisasjonen.
I
Landsmøtet er forbundets øverste myndighet.

II
Landsmøtet skal fastsette de langsiktige mål og handlingsplan for kommende periode.
III
Landsmøtet sammenkalles annet hvert år. Landsmøtet innkalles av forbundsstyret med
seks måneders varsel.
IV
Landsmøtet består av følgende delegater:
• forbundsstyret
• fylkesleder samt én delegat per påbegynt 1000 betalende medlemmer i fylket per
31.12. året før. En ekstra delegat per tidligere og fremtidige sammenslåtte fylke
som kompensasjon for mistet fylkesleder(e) slik at totalt antall delegater i
prinsippet er beholdt som før sammenslåing.
• to delegater valgt på BURG sin landskonferanse.
• en observatør med tale- og forslagsrett fra hver av de landsdekkende
diagnosegruppene
Generalsekretæren har talerett.
V
Påmelding av delegater sendes forbundsstyret i henhold til valg foretatt på
fylkesårsmøtet.
VI
Et lovlig innkalt landsmøte er beslutningsdyktig med det antall delegater som møter.
VII
Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet sendes forbundsstyret. Saker må være styret i
hende fire måneder før landsmøtet åpnes.
VIII
Forbundsstyret sender saksliste med saksdokumenter til alle landsmøtedelegater senest
1 måned før landsmøtet.
IX
Dokumentene gjøres kjent for alle organisasjonsledd.
X
Faste landsmøtesaker:
Sakene behandles i den rekkefølge landsmøtet bestemmer:
A.
1. Godkjenning av delegater
2. Valg av dirigenter etter forslag fra forbundsstyret
B.
1. Valg av to protokollførere etter forslag fra forbundsstyret
2. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollfører, etter
forslag fra forbundsstyret
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

4. Valg av tellekorps
5. Årsrapport
6. Årsberetning og årsregnskap med revisors beretning som årlig sendes til Brønnøysund,
både for NRF konsern og alle fond og legater som NRF administrerer, legges fram til
orientering
7. Rapport fra kontrollkomiteen
8. Innkomne forslag. Landsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle for sent
innkomne saker
9. Vedtekter. Eventuelle vedtektsendringer må ha 2/3-dels flertall og gjøres gjeldende
etter landsmøtets avslutning, eller fra slikt senere tidspunkt som vedtas av Landsmøtet
som en del av beslutningen om vedtektsendring
10. Handlingsplan for kommende periode
11. Fastsettelse og fordeling av kontingenter for personlige medlemmer for kommende
periode
12. Rammebudsjett for kommende periode
13. Fastsettelse og godkjenning av mandat for kontrollkomiteen
14. Fastsettelse og godkjenning av mandat for vedtektskomiteen
15. Fastsettelse og godkjenning av mandat for valgkomiteen
16. Valg av leder, 1. og 2. nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer i
rekkefølge
17. Valg av kontrollkomite. Det velges leder og to medlemmer samt to varamedlemmer
18. Valg av vedtektskomité. Det velges leder og to medlemmer samt to varamedlemmer
19. Valg av statsautorisert revisor
20. Valg av valgkomité for neste landsmøte etter innstilling fra forbundsstyret. Det velges
leder og to medlemmer samt to varamedlemmer.
Forbundsstyret kan ikke delta i avstemming vedrørende årsrapport.
Ansatte i organisasjonen er ikke valgbare til tillitsverv i NRF, bortsett fra de ansattes
representant i forbundsstyret (jfr. Hovedavtalen).

§ 5 Ekstraordinært landsmøte
I
Det kalles inn til ekstraordinært landsmøte når et flertall i forbundsstyret eller 1/3 av
fylkeslagene krever det.
II
Ekstraordinært landsmøte skal bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling med
minimum seks ukers varsel.
III
Delegater er de valgte delegater fra fylkeslagenes siste godkjente årsmøter.
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.

§ 6 Forbundsstyret
I
Forbundsstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, to styremedlemmer og tre
varamedlemmer i rekkefølge, valgt av landsmøtet, jfr. § 4 X
I tillegg kommer en representant som særlig skal ivareta NRF sitt barne- og
ungdomsarbeid. Representanten velges av og blant medlemmene i BURGs sentralstyre,
og en ansattes representant som velges av ansatte.
Styret med vara velges for 2 år.
Forbundsleder og forbundsnestledere kan sitte i samme posisjon i maksimalt seks (6) år.
Personen kan gjenvelges til sammen posisjon etter et opphold på én (1) valgperiode.
Personen kan velges til annen posisjon uten opphold.
II
Forbundsstyret er NRFs øverste myndighet mellom landsmøtene og står ansvarlig overfor
landsmøtet.
Forbundsstyret skal sikre gjennomføringen av vedtak fattet av landsmøtet.
III
Forbundsstyret behandler og godkjenner årsberetninger, årsregnskap med revisors
beretning for NRF konsern, samt NRF moderselskaps årsbudsjett.
IV
Forbundsstyret oppnevner og velger styrene til de fond og legater som NRF
administrerer. Årsregnskap, årsberetninger og revisors beretning tas til orientering.
V
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, gjør leders stemme
utslaget.
VI
De ansatte i NRF velger en representant til forbundsstyret med 2 personlige
vararepresentanter.
VII
Forbundsstyret velger blant sine medlemmer en representant med personlig
vararepresentant som medlem i BURGs sentralstyre
VIII
Protokollene fra møtene i forbundsstyret gjøres tilgjengelig for alle organisasjonsledd i
NRF.

IX
Styret fastsetter og godkjenner styreinstruks.
X
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.

§ 7 Diagnosearbeidet i organisasjonen
I
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
II
NRFs forbundsstyre kan vedta opprettelse av landsdekkende diagnosegrupper.
III
Forbundsstyret vedtar styrende retningslinjer for landsdekkende diagnosegrupper.
IV
Fylkesstyret kan opprette aktivitetsgrupper som ivaretar ulike diagnoser og oppnevne
diagnosefylkeskontakter.
V
Alle organisasjonsledd i NRF har i sin virksomhet praktisk og økonomisk ansvar for
diagnosearbeidet.

§ 8 Fylkeslag eller annen geografisk inndeling
Der det velges en annen geografisk inndeling enn fylke, gjelder alle
vedtektsbestemmelser som for fylkeslag.
Ved fylkessammenslåing kan fylkeslag selv velge å slå seg sammen eller opprettholde
tidligere inndeling.
I
Fylkeslaget består av alle godkjente lokalforeninger/lag med tilhørende diagnosegrupper
og BURG-grupper som inngår i NRF, jfr. § 2 pkt. VII, 2. og 3. ledd.
II
Fylkeslaget skal ha til hovedoppgave å samordne arbeidet innen sitt område for å

fremme forbundets formål, og særlig arbeide aktivt med helse-, sosial- og kulturpolitiske
saker.
III
Fylkeslaget har ansvar for, og skal hjelpe og støtte lokalforeningene/lagene og BURGgruppen i fylket. Fylkeslaget kan også etablere BURG-gruppe i fylket dersom dette anses
ønskelig eller nødvendig.
IV
Fylkeslaget skal velge en representant i styret som skal fungere som fullverdig
styremedlem i BURG-gruppen i fylket.
V
Fylkeslaget kan opprette aktivitetsgrupper når det er hensiktsmessig.
VI
For øvrig skal fylkeslaget søke å stifte og etter delegert myndighet, godkjenne nye
lokalforeninger/lag. Fylkeslaget betaler et oppstarttilskudd. Myndighet til å godkjenne
nye lokale diagnoseforeninger tilligger forbundsstyret som kan delegere dette til NRF sin
administrasjon.
VII
Fylkeslaget skal bidra til å hjelpe lokalforeninger/lag, BURG-gruppen og aktivitetsgrupper
til studie-, trenings- og veilederarbeid, samt opplysningsvirksomhet.

§ 9 Fylkeslagets årsmøte
I
Årsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet.
II
Årsmøtet holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av mars måned og innkalles med
minst 8 ukers varsel. Forslag til saker sendes fylkeslaget og forslag på kandidater sendes
valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet. I landsmøteår sendes forslag på
landsmøtedelegater til fylkesstyret innen samme frist. Fylkesstyret innstiller overfor
fylkesårsmøtet. Alle innkomne saker skal legges frem på årsmøtet.
III
Saksliste med sakspapirer i henhold til pkt. VIII, samt valgkomiteens innstilling, gjøres
kjent for lagene senest 2 uker før årsmøtet.
IV
Fylkesårsmøtet består av følgende delegater:
• Fylkesstyret
• Representasjon for lokalforeninger/lag/ BURG-gruppen:
o Inntil 100 betalende medlemmer: 2 delegater
o 101 – 400 betalende medlemmer: 3 delegater

o 401- 1000 betalende medlemmer: 4 delegater
o 1001 betalende medlemmer og over: 6 delegater
• Fylkesdiagnosekontakt innkalles som observatør
Medlemskontingenten skal være betalt.
Fylkeslagets styre er ikke stemmeberettiget ved behandling av årsberetning og regnskap.
Fylkessekretæren har talerett.
Observatører kan gis tale- og forslagsrett av årsmøtet.
V
Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktige med det antall delegater som møter.
VI
Alle årsmøteutgifter jf pkt IV, fordeles mellom lokalforening/lag etter antall betalende
medlemmer pr. 31.12. året før.
VII
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når et flertall i styret eller 1/3 av lagene krever
det, og skal bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling med minimum 2 ukers
varsel.
Krav om ekstraordinært fylkesårsmøte dokumenteres ved godkjent protokoll fra hver
lokalforening som setter frem kravet.

VIII
Faste årsmøtesaker:
Årsmøtet i fylkeslaget skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
4. Valg av tellekorps
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
6. Styrets årsberetning
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
8. Innkomne forslag
9. Fastsettelse av driftstilskudd fra lokalforeningene/lagene for påfølgende år
10. Handlingsplan for lagets virksomhet
11. Budsjettforslag
12. Valg av styre bestående av fem eller syv medlemmer, inkludert BURGs representant,
samt 1. og 2. varamedlem (i henhold til § 10 I og §10 V)
13. Valg av to revisorer eller én fagrevisor/statsautorisert revisor, etter forslag fra styret.
14. I landsmøteår velges delegater til landsmøtet i henhold til §4 IV, og etter forslag fra
lokalforeningene.
15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer og to varamedlemmer for neste
årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 10 Fylkeslagets styre
I
Fylkesstyret består av fem eller syv medlemmer.
Fem medlemmer: leder, nestleder, kasserer, studieleder og ett styremedlemmer, samt to
varamedlemmer.
Syv medlemmer: leder, nestleder, kasserer, studieleder og tre styremedlemmer, samt to
varamedlemmer.
Kasserer kan være valgt eller en tilsatt/kjøpt tjeneste som har kassererfunksjon. En slik
funksjon er da ikke en del av det valgte styret. Styrets sammensetning må opprettholdes
med antallet som definert i pkt I første ledd.
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.
I fylker der det er en BURG-gruppe inngår en representant valgt av BURG-gruppen i
styret, med vara.
I fylker der det ikke finnes egen BURG-gruppe, oppnevnes en person med særskilt
ansvar for å ivareta barns- og unges interesser og barne- og ungdomsarbeidet i fylket.
Alle styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer for ett år. Leder og nestleder
velges på ulike år.
Styret oppnevner blant fylkets medlemmer:
• Fylkeskontakt for diagnosearbeidet i fylket
• Diagnosekontakter i samarbeid med fylkeskontakten
• Reuma-Sol kontakt
• Fylkesveileder
• Trenings- og mosjonskontakt
II
Dersom styrets antall skal endres må dette behandles og vedtas av årsmøtet før valget.
III
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Alle
saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, gjør leders stemme utslaget.
IV
Styret er ansvarlig for driften av fylkeslaget, komiteer og aktivitetsgrupper som er
oppnevnt av styret.
V
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.

VI
Protokoll fra fylkesstyrets møter sendes fortløpende til NRF sentralt og fylkets
lokalforeninger/lag/BURG-grupper.
Årsmøteprotokoll, beretning, revidert regnskap med revisjonsrapport for foregående år
sendes NRF innen utgangen av april. Innen samme frist oversendes også årsberetning for
barne- og ungdomsarbeidet i fylket til BURGs sentralstyre samt fylkesstyret i de fylkene
som har en BURG-gruppe. Nytt styre og nøkkelpersoner ajourføres elektronisk i
medlemsregisteret innen samme dato.

§ 11 Lokalforeninger/lag
I
Lokalforeningen/laget har som hovedoppgave å samle personer med revmatiske-,
muskel- og skjelettsykdommer og deres pårørende til fremme av medlemmenes behov i
henhold til NRFs formålsparagraf.
II
Lokalforeningen/laget dannes lokalt.
III
Lokalforeningen/laget kan opprette aktivitetsgrupper og diagnosegrupper til å ivareta
ønskede oppgaver.

§ 12 Lokalforeningens/lagets og BURG-gruppens årsmøte
I
Årsmøtet er lokalforeningens/lagets/Burg-gruppens øverste myndighet, og gjennomføres
i henhold til pkt VIII.
II
Årsmøtet holdes hvert år fortrinnsvis innen utgangen av februar måned, og innkalles med
minimum 4 ukers varsel.
Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i hende minimum 2 uker
før møtet. Alle innkomne saker skal legges frem på årsmøtet.
III
Saksliste med sakspapirer i henhold til pkt VIII, samt valgkomiteens innstilling skal være
tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet.
IV
Styrets medlemmer er ikke stemmeberettiget ved behandling av årsberetning og
regnskap.

V
En representant fra fylkesstyret kan møte som observatør på
lokalforeningen/lagets/Burg-gruppens årsmøter.
VI
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når dette kreves av:
• et flertall i styret eller
• 1/3 av medlemmene i lokalforening/lag med færre enn 200 medlemmer eller
• 1/6 av medlemmene i lokalforening/lag med 200 medlemmer eller flere
Møtet skal bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling med minimum 2 ukers
varsel.
VII
Et lovlig innkalt årsmøtet er beslutningsdyktige med det antall medlemmer som møter.
VIII
Faste årsmøtesaker:
Årsmøtet i lokalforeningen/laget/Burg-gruppen skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av dirigent etter forslag fra styret
3. Valg av protokollførere etter forslag fra styret
4. Valg av tellekorps
5. Valg av to delegater til å undertegne protokollen sammen med protokollførerne
6. Styrets årsberetning
7. Regnskap med revisjonsberetning, revidert av revisor(er) valgt av årsmøtet
8. Innkomne forslag
9. Handlingsplan for lagets virksomhet
10. Budsjettforslag
11. Valg av styre bestående av tre, fem eller syv medlemmer etter årsmøtets
bestemmelse og to varamedlemmer i henhold til § 13 I
12. Valg av to revisorer eller fagrevisor, etter forslag fra styret.
13. Valg av delegater med vara til fylkesårsmøtet i henhold til § 9, IV. Valgte delegater
sitter frem til nytt årsmøte er gjennomført
14. I landsmøteår velges forslag til delegater til landsmøte, i henhold til § 4, IV som
oversendes fylkeslaget. Burg-gruppen velger delegater til sin landskonferanse.
15. Valg av valgkomité bestående av tre medlemmer med to varamedlemmer for neste
årsmøte, etter styrets forslag. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

§ 13 Lokalforeningens/lagets/Burg-gruppe styre
I
Styret består av tre, fem eller syv medlemmer:
Tre medlemmer: leder, sekretær og kasserer, hvor en av styremedlemmene også er
studieleder, samt to varamedlemmer.
Fem medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og studieleder, samt to
varamedlemmer.

Syv medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieleder og to
styremedlemmer, samt to varamedlemmer.
Alle styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer for ett år. Leder og nestleder
velges på ulike år.
Lokallagsleder og lokallagsnestleder kan sitte i samme posisjon i maksimalt seks (6) år.
Personen kan gjenvelges til samme posisjon etter et opphold på én valgperiode.
Personen kan velges til annen posisjon uten opphold.
Styret oppnevner blant lokalforeningens/lagets medlemmer:
• Andre ressurspersoner etter behov
II
Dersom styrets antall skal endres må dette behandles under innkomne forslag §12 IIX
pkt 8 og vedtas av årsmøtet før valget.
III
Styret er ansvarlig for driften av lokalforeningen/laget/Burg-gruppen, komiteer og
aktivitetsgrupper.
IV
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene i styret er til stede.
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, gjør leders stemme
utslaget.
V
Rapportering:
Godkjent protokoll fra lokalforeningen/lagets og BURG-gruppens styremøter sendes
fylkeslaget. Burg-gruppen sender også til Burg sentralstyre.
Årsmøtedokumenter og årsmøteprotokoll sendes fylkeslaget innen utgangen av mars.
Lokalforeningen/laget og BURG-gruppen plikter å oppfylle de rapporteringskrav som til
enhver tid gjelder.
Styre og nøkkelpersoner registreres elektronisk i medlemsregisteret innen utgangen av
mars.
VI
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.

§ 14 Barne- og ungdomsarbeid
I
Det landsomfattende barne- og ungdomsarbeidet i NRF er organisert gjennom BURG som
er NRFs egen barne- og ungdomsgruppe, og skal arbeide særlig med spørsmål og

utfordringer som gjelder barn og ungdom og tilrettelegge for aktiviteter for og med barn
og ungdom.
Medlemmer under 26 år betaler ½ kontingent, hvorav 40% øremerkes BURG-sentralt.
II
Alle ledd i NRF har i sin virksomhet praktisk og økonomisk ansvar for barne- og
ungdomsarbeid. Arbeidet i BURG skal skje på tvers av alle diagnosegrupper i NRF.
III
BURG skal ha en egen landskonferanse hvert andre år og et nasjonalt styre, kalt
sentralstyret, som velges på landskonferansen.
En av de som velges i BURGs sentralstyre skal også sitte i forbundsstyret.
NRFs forbundsstyre gir retningslinjer for BURGs landskonferanse og sentralstyre. Som
styremedlem i BURGs sentralstyre kan kun velges medlemmer i NRF, som er tilknyttet
BURG.
BURG-sentralstyre består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer
i rekkefølge, valgt av BURGs landskonferanse.
I tillegg velger forbundsstyret blant sine medlemmer en representant med personlig
vararepresentant som medlem i BURGs sentralstyre, iht. §6VII.
Sentralstyret velges for 2 år. Nærmere retningslinjer for valg og representasjon følger av
retningslinjer fastsatt av forbundsstyret.
Ved leders fravær rykker nestleder opp som fungerende leder og første varamedlem
kommer inn som styremedlem.
BURGs sentralstyre skal sikre gjennomføringen av vedtak knyttet til barne- og
ungdomsarbeidet fattet av NRFs Landsmøte og forbundsstyret. BURG sentralstyret
mottar årsberetninger fra BURG-gruppene og utarbeider årsberetning for NRF sitt barneog ungdomsarbeid som behandles og godkjennes av forbundsstyret
BURG sentralstyret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede. Alle saker
avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme
utslagsgivende.
IV
NRF skal ha administrativt ansatte med ansvar for administrativ oppfølging av NRF sitt
barne- og ungdomsarbeid.
Gjennom valg av styremedlemmer til BURG og kontaktpunkter inn mot
administrasjonens ansatte som jobber med NRF sitt barne- og ungdomsarbeid, skal våre
medlemmer under 26 år gis gode muligheter til å fremme sine synspunkter og øve
innflytelse på arbeidet i NRF.
V
BURG-arbeidet kan organiseres i fylkesgrupper eller regionsgrupper kalt BURG-grupper.
Det kan dannes regionsgrupper der fylkene i regionen er enige om slikt samarbeid. Det

skal avholdes egne årsmøter i BURG-gruppene og velges egne BURG-styrer av og blant
medlemmene i fylkets BURG-gruppe. Dette reguleres i §12.
Arbeidet i BURG-gruppene er underlagt BURGs sentralstyre og følger de retningslinjer
som utarbeides derfra.
Medlemmene deltar for øvrig i NRF sine fylkeslag, lokalforening/lag med tilhørende
årsmøter og kan velges til styrer på linje med andre NRF-medlemmer. Det skal også
velges styremedlemmer i NRFs fylkeslag som har barne- og ungdomsarbeid som sitt
ansvarsområde.
VI
Det er utarbeidet nærmere retningslinjer for barne- og ungdomsarbeidet på nasjonalt-,
regionalt og fylkesnivå, blant annet at det skal vedtas handlingsplaner og budsjetter.

§ 15 Dispensasjon fra vedtektene
Forbundsstyret kan dispensere fra vedtektenes paragrafer som omhandler underliggende
organisasjonsledd.

§ 16 Suspensjon/eksklusjon
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.
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

§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 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.

§ 18 Nedleggelse, sammenslåing og deling av fylkeslag,
lokalforeninger/lag/Burg-grupper
Nedleggelse kan bare skje på årsmøte ved ¾ av de avgitte stemmer. Forslag om
nedleggelse må være innsendt til organisasjonsleddets styre innen 2 måneder før møtet
åpnes.
Aktiviteter i lokallaget kan videreføres av en aktivitetsgruppe underlagt fylkeslaget.
Aktivitetsgruppens aktiviteter finansieres av midler tilhørende den nedlagte
lokalforening/-lag.
Ved nedleggelse av:
• lokalforening/lag skal midler og eiendeler oppbevares av fylkeslagets styre
• fylkeslag skal midler og eiendeler oppbevares av NRF sentralt
• en landsdekkende diagnoseorganisasjon eller landsdekkende diagnosegruppe skal
midler og eiendeler oppbevares av NRF sentralt
II
Organisasjonsledd som ikke har hatt noen virksomhet i løpet av 2 år er automatisk
nedlagt. Midler og eiendeler tilfaller det overordnede organisasjonsleddet.
III
Beslutning om sammenslåing av to eller flere fylkes- eller lokalforeninger/lag skjer etter
vedtak med 2/3 flertall på lokalforeningenes/lagenes årsmøter.
Sammenslåing av lokalforeninger/lag godkjennes av fylkeslaget. Sammenslåing av
fylkeslag godkjennes av forbundsstyret.
Sammenslåing av NRF eller et organisasjonsledd i NRF med et eller flere eksterne
lag/forening(er) skjer etter vedtak med 2/3 flertall på NRF sitt Landsmøte. Beslutningen
treffes på bakgrunn av utarbeidet plan for sammenslåing (fusjon).
Beslutning om inngåelse av samarbeidsavtale med annen forening treffes av
forbundsstyret med alminnelig flertall.

IV
Beslutning om deling av et fylkes- eller lokalforening/lag skjer etter vedtak med 2/3
flertall på lagets årsmøte. Deling av lokalforeninger/lag godkjennes av fylkesstyret.
Deling av fylkeslag godkjennes av forbundsstyret.

§ 19 Oppløsning av forbundet
Beslutning om forbundets oppløsning kan bare foretas av landsmøtet med ¾ flertall.
Oppløses forbundet, skal alle midler det disponerer overføres til egen konto. Dersom
forbundet dannes på nytt innen 2 år, føres midlene over til det nystiftede forbund.
Hvis det foretas endelig oppløsning av forbundet, skal alle midler gå til fremme av
forbundets formål etter forslag som må godkjennes av det departementet som har
ansvaret for helse og omsorg.

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 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.
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.

Mandatet settes inn som vedlegg i NRFs vedtekter
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Mandat for NRFs Vedtektskomité

1. Vedtektskomiteen er et organisasjonsfaglig utvalg.
2. Vedtektskomiteen 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. Vedtektskomiteens 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.
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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.
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.
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