carcinor
for alle som er engasjert i net-kreft

net-kreft
- en lite trolig diagnose

lokallag i carcinor

Forside:
Sebra og sebrastriper er det internasjonale symbolet for NET-kreft. Pasientforeninger og organisasjoner som arbeider i forhold til NET-kreft, også CarciNor, bruker sebrastripene som profilering og symbol. Bakgrunnen for dette er ikke den afrikanske sebraen, men begrepet ”sebra”
som referer til en lite trolig diagnose hos en pasient.

Lokallag i CarciNor
Forord
Lokallagene er en viktig del av CarciNors arbeide for nevroendokrin kreft og er en lokal
møteplass for medlemmene. Her kan du møte andre i samme situasjon og treffe de
som har lang erfaring med å leve med NET-kreft. Lokallagene arrangerer blant annet
møter, temakvelder, NET-café møter, utflukter, m.m.
Lokalt engasjement og tilhørighet er viktig for å skape aktivitet i foreningen. Med lokalt
engasjement blir flere kjent med foreningen og vårt arbeide for personer og pårørende
som er rammet av nevroendokrin kreft.
Lillehammer, 28 mars 2014

CarciNor

Forening for alle som er engasjert i NET-kreft

Med endringer godkjent av CarciNors hovedstyre.
Stavanger, 8 oktober 2016
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1.

Lokallagets navn er CarciNor (lokalnavn)
•
•
•
•
•
•

CarciNor (stedsnavn) skal være et lokallag for CarciNor i området (stedsnavn, kommune og fylkestilhørighet)
CarciNor (stedsnavn) er et lokallag av CarciNor hvor medlemmene i overveiende
grad består av personer med NET-kreft og deres pårørende.
Lokallaget bruker logo, brevmaler, profilering fra CarciNors ”Visuell identitet”
Lokallaget er en selvstendig enhet i CarciNor, med selvstendig økonomi.
Lokallaget råder selv over egne midler innenfor rammene av CarciNor formål. Lokallaget er alene ansvarlig for de forpliktelser det påtar seg.
Hovedstyret kan i særlige tilfeller gripe inn overfor lokallagets disposisjoner, dersom
disse er i strid med CarciNor vedtekter eller retningslinjer gitt av landsmøtet.

2.

Vedtekter

3.

Medlemmer

4.

Årsmøtet

CarciNor lokallag er underlagt CarciNors (hovedforening) vedtekter og retningslinjer gitt
av landsmøtet. CarciNors vedtekter er også CarciNor lokallags vedtekter.

Medlemmer i lokallaget er medlemmer av CarciNor som naturlig hører hjemme i lokallagets område. Alle medlemmer/familiemedlemmer/støttemedlemmer av CarciNor kan
være medlem av CarciNor lokallag, ref. CarciNors vedtekter §6.
Lokallaget skal ha minst fem medlemmer. Alle medlemmer av lokallaget over 15 år har
fulle demokratiske rettigheter med møterett, tale og forslagsrett, stemmerett og rett til
å la seg velge som representant.

Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes årlig innen utgangen av februar og innkalling skal kunngjøres med minst tre ukers varsel. Innkalling
sendes med en forsendelse per husstand, innkallingen kan sendes elektronisk.
Årsmøtet skal behandle:
- Konstituering
• Godkjenning av innkallelse og saksliste
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
- styrets årsrapport
- årsregnskap og budsjett
- innkomne forslag
- valg, (valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år)
Lokallagets styre er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal lede lokallagets virksomhet, samt sørge for at regnskaps- og økonomiforvaltning er forsvarlig.
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5.

Ekstraordinært årsmøte

6.

Årsrapport

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minimum 14 dagers varsel når styret
eller minst halvparten av medlemmene krever det.

Årsrapport skal utarbeides årlig og følge standardisert mal.
• Lokallagets navn
• Kommune og fylkestilhørighet
• Dato for valg av styre
• Navn på styrets medlemmer per 31.12 for rapporteringsåret.
• Styrets funksjonsperiode
• Rapporten skal være datert og signert av lederen for lokallaget eller to av styrets
medlemmer.
Lokallaget skal sende årsrapport og regnskap til hovedstyret i CarciNor ved styreleder,
med kopi til sekretariatet innen 1. april. Dokumentene kan sendes elektronisk. Det skal
sikres autentisering av avsender og dokumenter.

7.

Valg

8.

Økonomi, Regnskap og Budsjett

Årsmøtet velger lokallagets styre bestående av minst tre medlemmer med en funksjonstid på 2 år. Det velges styreleder og minst to styremedlemmer.
Personer med NET-kreft og deres pårørende skal ha flertall i styret.
Lokallagets styre velges av og blant lokallagets medlemmer.
Styret konstituerer seg selv på første styremøte.
Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere enn hver annet år.

Lokallagets økonomi baseres på tilskudd fra hovedorganisasjonen og på midler foreningen selv skaffer til veie.
Regnskap og budsjett følger kalenderåret. Regnskap revideres av valgt revisor.
Årsregnskap for lokallaget legges frem, og godkjennes, av årsmøtet.
Årsrapport og regnskap vil være grunnlag for utbetaling av tilskudd til lokallaget fra hovedforeningen.

9.

Oppløsning

Oppløsning av lokallag kan vedtas av årsmøte i lokallaget med 2/3 flertall av de fremmøtte. Eventuelle gjenværende midler etter at lokallagets forpliktelser er dekket tilfaller
CarciNor.
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NOTATER
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CarciNor for alle som er engasjert i NET-kreft.
Støtt kreftsaken, støtt CarciNor bli medlem!
www.carcinor.no

CarciNor er en forening som arbeider for å bedre livsvilkår for
personer med NET-kreft og deres pårørende.
CarciNor er en forening for alle som er engasjert i NET-kreft.
NET-kreft er en sjelden kreftsykdom i gruppen nevroendokrine tumorer
(NET), carcinoid. NET-kreft er et samlebegrep på en rekke hormonproduserende kreftsvulster som i hovedsak blir funnet i tarmsystemet eller i
lungene, men også i andre deler av kroppen. Sykdommen er vanskelig å
diagnostisere og er ofte blitt kronisk når den oppdages.

