carcinor
for alle som er engasjert i net-kreft

net-kreft
- en lite trolig diagnose

vedtekter for 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.

Forord

CarciNors vedtekter angir foreningens formål og selvstendighet. Vedtektene sikrer
medlemmenes demokratiske rettigheter gjennom blant annet rett til å velge styre og
styreleder. Vedtektene viser at alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, taleog forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
CarciNor viser gjennom sine vedtekter at vi er en organisasjon for personer med nedsatt funksjonsevne, og vedtektene sikrer at personer med nedsatt funksjonsevne og
deres pårørende har flertall i alle styrende organer nasjonalt og lokalt.

Vedtektene er lagt frem for, og vedtatt av CarciNors landsmøte.
Lillehammer, 28. mars 2014
Tore Åsbu (sign)
Styreleder i CarciNor
Vedtekter med endring er lagt frem for, og vedtatt av CarciNors landsmøte.
Endring av vedtektenes § 7 Hovedstyrets sammensetning – signaturrett.
Et nytt underpunkt til er lagt til.
Sandefjord, 16. mars 2018
Tore Åsbu (sign)
Styreleder i CarciNor

§1

Navn
Landsforeningens navn er CarciNor.
CarciNor, foreningen for alle som er engasjert i NET-kreft.

§2

Formål
CarciNor er en landsomfattende forening som arbeider for å bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende, og jobber for deres interesser.

§3

Definisjoner
NET-kreft
Nevroendokrine tumorer (NET) er et samlebegrep for en stor gruppe diagnoser,
de aller fleste av disse sjeldne kreftsykdommer (mindre enn 100/1.000.000).
Med NET-kreft rammede menes personer, pårørende og alle som er engasjert i nevroendokrine tumorer, carcinoid eller sjelden kreftsykdom.
CarciNors virksomhet.
CarciNors virksomhet skal ikke være i strid med norsk lovgiving.
CarciNors virksomhet drives på et ideelt og ikke kommersielt grunnlag, et eventuelt
overskudd fra virksomheten skal tilfalle CarciNor.

§4

Foreningens mål
CarciNor skal arbeide for
- at alle personer med NET-kreft og deres pårørende kjenner til CarciNor, og har
mulighet til å melde seg inn i foreningen.
- at personer med NET-kreft og deres pårørende opplever god livskvalitet, deltakelse og
samfunnsmessig likestilling.
- bedret behandlings– og rehabiliteringstilbud for NET-kreft.
- å fremme NET-kreft pasienters og deres pårørendes rettigheter.
- å synliggjøre pasientgruppen med NET-kreft.
- å sikre en god oppfølging av personer med NET-kreft i alle deler av det norske
helsevesen.
- interessepolitisk arbeide for NET-kreft.
- økt forskning på NET-kreft.
- økt kunnskap om NET-kreft.
- opplysnings og informasjonsvirksomhet om NET-kreft.
- arbeide for kreftsaken generelt og NET-kreft spesielt.

§5

Samarbeid
CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen.
CarciNor skal samarbeide med andre pasientforeninger.
CarciNor skal arbeide for et nært samarbeid med fagpersoner, faginstanser i Norge med
kompetanse innen NET-kreft.
CarciNor skal arbeide for å få til et samarbeid med tilsvarende pasientforeninger internasjonalt.

§6

Medlemskap
CarciNor er en forening hvor medlemmene i overveiende grad består av personer med
NET-kreft og deres pårørende.
Medlem av CarciNor er en person som individuelt og frivillig har meldt seg inn i foreningen og betaler årskontingent. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter med møterett, tale og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge som
representant.
Familiemedlem er person bosatt på samme bostedsadresse som medlem. Familiemedlem er medlem av CarciNor og har individuelt og frivillig meldt seg inn i foreningen, og
har samme fulle demokratiske rettigheter som medlem. Familiemedlem betaler årskontingent som fastsatt av landsmøtet.
Støttemedlem er medlem av CarciNor og har individuelt og frivillig meldt seg inn i
foreningen, og har fulle demokratiske rettigheter som medlem. Støttemedlem betaler
årskontingent som fastsatt av landsmøtet.
Bedriftsvenn er bedrift eller organisasjon som støtter CarciNor. Bedriftsvenn har ingen
demokratiske rettigheter. Bedriftsvenn betaler årskontingent som fastsatt av landsmøtet.
Medlemsregister
CarciNor har et sentralt medlemsregister. Medlemsregisteret skal inneholde navn,
adresse, fødselsår, medlemskategori, størrelse på kontingent for hver enkelt medlem.
Medlemsregisteret er hovedstyrets ansvar.
Innmelding og utmelding av foreningen skal gjøres skriftlig.
Medlemskapet opphører dersom kontingent ikke er betalt

§6

Kontingent
Medlemmer av foreningen betaler en årskontingent som blir fastsatt av landsmøtet.

§7

Hovedstyrets sammensetning
Foreningen ledes av et hovedstyre bestående av:
Styreleder, nestleder, 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
Styreleder
Nestleder
1. Styremedlem
2. Styremedlem
3. Styremedlem
1. Varamedlem
2. Varamedlem
3. Varamedlem
Varamedlem 1. møter fast i styret. Varamedlem 1. har stemmerett når fast styremedlem har forfall. Andre varamedlem innkalles og møter med stemmerett når fast styremedlem har forfall. Varamedlemmene får tilsendt alle relevante sakspapirer.
Daglig leder
Styreleder er daglig leder av CarciNor dersom det ikke er ansatt en egen person til denne oppgaven. Hovedstyret kan ansette daglig leder dersom det er behov for og økonomi
til dette.
Signaturrett
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett.

§8

Landsmøtet
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet er suverent og har fullmakt til å fatte endelige vedtak i alle saker.
Ordinært landsmøte holdes hvert år innen 1. mai på sted som fastsettes av hovedstyret.
Landsmøtet behandler
a.
Styrets beretning og regnskap
b.
Fastsettelse av årskontingent
c.
Budsjett
d.
Vedtektsendringer
e.
Innkomne forslag
f.
Valg av hovedstyre
Adgang til landsmøtet har alle som er medlem/familiemedlem/støttemedlem av CarciNor. Innkalling med saksliste skal sendes medlemmene senest 1 - en - måned før landsmøtet med en innkalling per husstand. Innkallingen kan sendes elektronisk.
Relevante landsmøtedokumenter sammen med valgkomiteens innstilling sendes
foreningens medlemmer senest to uker før landsmøtet, med en forsendelse per husstand. Dokumentene kan sendes elektronisk.

Ved avstemming på landsmøtet har alle fremmøtte medlem/familiemedlem /støttemedlem stemmerett.
Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
Regnskapet revideres av statsautorisert eller registrert revisor.
§9

Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av hovedstyret når det oppstår situasjoner som
etter hovedstyrets eller revisors mening er av en slik karakter at landsmøtet må ta stilling til dem.
Hovedstyret må innkalle til ekstraordinært landsmøte når minst 20 % av medlemmene
krever det.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 1 - en - måneds varsel, og behandler
bare saker nevnt i innkallingen.
Ekstraordinært landsmøte likestilles med ordinært landsmøte.

§ 10

Valg
Alle personer som er medlem/familiemedlem/støttemedlem av CarciNor kan velges til
verv i foreningen.
Styreleder velges særskilt av landsmøtet for to år.
Alle styremedlemmer velges for to år, og slik at 3(2) medlemmer er på valg hvert år.
Varamedlemmer velges for et år. Valgene foretas på det ordinære landsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.
Dersom to landsmøtedeltakere setter fram forslag om det, skal valgene foretas skriftlig.
Personer med NET-kreft og deres pårørende skal ha flertall i hovedstyret.
I hovedstyret bør det være minst tre personer med NET-kreft. Det bør være en person
som er pårørende.
Styret konstituerer seg selv.
Valgkomité
En valgkomité på tre medlemmer og et varamedlem velges på landsmøtet for to år.
Styreleder innkaller til konstituerende møte i valgkomiteen. Komiteen skal ha leder og
sekretær.
Forslag til kandidater som stiller til valg sendes valgkomiteen innen fire uker før landsmøtet.
Valgkomiteens leder forestår valget på landsmøtet.

§ 11

Likepersontilbud
CarciNor skal ha et aktivt likepersonstilbud.
Likepersonsarbeidet i CarciNor er underlagt CarciNors vedtekter og retningslinjer for
likepersonsarbeidet.

§ 12

Lokallag
CarciNor skal ha lokallag, og arbeide for å danne lokallag der hvor det er grunnlag for
dette.
Lokallagene er underlagt CarciNors vedtekter og retningslinjer for lokallag.

§ 13

Oppløsning av foreningen
Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare skje på ekstraordinært landsmøte. Med
oppløsning som eneste sak. Vedtaket krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
Foreningens aktiva brukes til å opprette stiftelse/fond til bruk for foreningens formål,
jfr. §2.

§ 14

Statutter for CarciNors hederspris
CarciNors hederspris kan tildeles medlem av CarciNor som gjennom mange år har satt
sitt preg på foreningens trivsel og miljø, og som har gjort en særlig fortjenstfull innsats
i foreningens virksomhet.
CarciNors hederspris kan også tildeles personer som har nedlagt et særlig fortjenestefullt arbeide til beste for CarciNor, eller foreningens medlemmer.
Alle medlemmer av foreningen har rett til å komme med forslag om tildeling av hederspris. Et begrunnet forslag om dette skal enstemmig besluttes av et fulltallig hovedstyre.
Hederspris m/diplom skal kunngjøres og utdeles under en av foreningens spesielle tilstelninger. Overrekkelsen skal skje i høytidelige former.

Vedtatt på landsmøtet 16. mars 2018
Tore Åsbu (sign)
Styreleder i CarciNor

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.

