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  1.  Formål 

 Morbus Addison Forening (MAF) ble stiftet 11/8-1989 og har som formål: 

 

1.1  Gi informasjon og drive rådgivende virksomhet om sykdommene morbus 

addison, cushing, hypofysesvikt, akromegali og congenital adrenal hyperplasi 

(CAH). 

 

1.2 Jobbe for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med 

funksjonshemning og kronisk sykdom og deres pårørende. Motarbeide alle 

former for diskriminering av mennesker med funksjonshemning og krever 

anerkjennelse av alle menneskers likeverd, lik rett og like muligheter. 

 

1.3 Utøve likepersonsarbeid blant foreningens medlemmer. 

 

1.4  Forvalte et Forsknings- og utviklingsfond. (§ 13) 
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§  2.  Medlemskap 

2.1  Alle som anerkjenner foreningens formål kan være medlem. 

 

2.2 Medlemmer er personer som individuelt og frivillig har meldt seg inn i 

organisasjonen,  

 

Barn som har fylt 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av 

foreningen, jf. Barnelova § 32 

 

Barn under 15 år kan meldes inn/ut av foreningen av foresatte/verge. 

 

2.3 Alle som har gyldig kontingent, har alle demokratiske rettigheter i 

organisasjonen. 

 

2.4 Medlemmene er knyttet til fylkeslagene etter geografisk bosted. Medlemskapet 

kan overføres til et annet fylkeslag etter ønske. 

§  3.  Organisasjon 

3.1 MAF har en landsomfattende organisasjon med regionale og lokale avdelinger 

 som følger: 

 Landsmøtet 

 Landsstyret 

 Fylkeslag 

 

3.2 Det skal være et flertall av medlemmer med sykdommene Morbus addison, 

 Cushing, hypofysesvikt, Akromegali og Congenital adrenal hyperplasi (CAH), 

 eller deres pårørende i alle styrer. 

 

3.3 Alle medlemmer har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å 

 stille til valg 
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§  4.  Landsmøtet 

4.1  Landsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes hvert annet år 

innen uke 23. 

 

4.2 På landsmøtet har følgende møterett: 

- Landsstyrets medlemmer 

- Tillitsvalgte i komiteer og utvalg, oppnevnt av landsmøtet 

- Landsmøtedelegater 

- Tillitsvalgte i fylkeslagene 

- Fylkeskontaktene 

- Gjester invitert av landsstyret 

 

4.3  8 uker før landsmøtet skal landsstyret sende ut melding til fylkeslagene om når 

og hvor landsmøtet avholdes. 

 

4.4 Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må være styret i hende senest 4 uker 

før møtestart. Senest 2 uker før møtestart skal styret sende ut sakslisten og 

saksdokumentene med styrets innstilling, samt program for oppholdet. Det er 

bare saker på sakslisten som kan behandles av landsmøtet. 

 

4.5  Det kreves over 50 % flertall av avgitte stemmer ved alle valg og avstemninger 

med unntak av vedtektsendring som krever 2/3 flertall. 

 

4.6  Fylkeslagene har en stemme hver. Det er bare den som fylkesårsmøtet velger 

som delegat med stemmerett, som kan avgi stemme på landsmøtet.  

 

Landsstyret har ingen stemmerett i saker angående årsberetning og regnskap 

eller i andre saker som vedrører ansvar for landsstyret. Landsstyret har en 

stemme i øvrige saker. 

 

Alle møtedeltakere stiller med tale- og forslagsrett. 

 

4.7  Landsmøtets dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Styrets beretning 

3. Regnskap 

4. Søknader til Forsknings- og utviklingsfondet 

5. Innkomne forslag 

6. Medlemskontingent 

7. Handlingsplan 

8. Budsjett 

9. Valg 
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4.8  Landsmøtet fastsetter honorar og andre godtgjørelser til landsstyret og sentralt 

oppnevnte utvalg/komiteer. 

 

4.9 Landsstyret skal arbeide for å dekke reise og oppholdsutgifter som 

landsmøtedelegatene har ved å delta på landsmøtet. 

§  5.  Valg 

5.1  Landsmøtet skal foreta følgende valg: 

 

A)  Landsstyret 

 Landsmøtet velger minst 5 representanter til styret, samt minst 1 

 vararepresentant, herunder leder, nestleder, sekretær og kasserer. 

 

 Alle landsstyrerepresentantene velges for en periode på 2 år.  

 

 Alle som velges til landsstyret må være medlem. 

 

Det skal være et flertall av medlemmer med sykdommene Morbus addison, 

Cushing, hypofysesvikt, Akromegali og Congenital adrenal hyperplasi (CAH), 

eller deres pårørende i styret 

 

Landsstyrets sammensetning bør avspeile medlemsmassen med hensyn til 

kjønn, alder og diagnosegrupper. 

 

Landsstyrerepresentantene skal sammen utgjøre et styre som er godt skikket til 

å ivareta foreningens økonomi, sosialpolitiske oppgaver og organisatoriske 

oppgaver.  

 

 Landsmøtet velger representanter til utvalg/komiteer som ungdomsutvalg, 

 Barkenredaksjon, likemannsutvalg, sosialpolitisk utvalg med mer. Disse 

 konstituerer seg selv.  

 Komité/utvalgs leder blir medlem av styret, med nestleder som varamedlem. 

 

 Utvalgene/komiteene består av minst 3 personer 

 

 Ingen bør sitte sammenhengende i samme verv lenger enn 3 perioder.  

 

 

B)  Andre utvalg 

Landsmøtet kan velge utvalg som skal bistå landsstyret med enkelte 

avgrensede arbeidsoppgaver.  
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Medlemmer av utvalget blir valgt for en periode på 2 år.  

 

Utvalgene bør består av: 

 

Leder, nestleder, utvalgsmedlem(er) og varamedlem(er) 

 

 

C)  Valgkomité 

 Medlemmer av valgkomiteen blir valgt for en periode på 2 år.  

 Valgkomiteens medlemmer kan ikke inneha verv i landsstyret.  

 

Valgkomiteen skal minimum bestå av: Leder, 2. komitémedlemmer og  

1. varamedlem. 

 

Valgkomiteen skal foreslå representanter til landsstyret, sentrale 

komiteer/utvalg og valgkomiteen.  

 

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest ved landsmøtets åpning. 

 

 

D)  Revisor 

 

Landsstyret innstiller på revisor. 
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 §  6.  Ekstraordinært landsmøte 

 

6.1  Ekstraordinært landsmøte kan finne sted med 4 ukers varsel når flertallet av 

landsstyret eller 1/3 av fylkeslagene krever det. 

 

6.2 Kravet om ekstraordinært landsmøte må foreligge skriftlig og nevne den eller 

de saker som ønskes tatt opp.  

 

6.3  Landsstyret har ansvaret for å innkalle til ekstraordinært landsmøte når dette er 

vedtatt. 

 

6.4  Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de saker som fremgår av 

innkallelsen. Alle saker skal være fremsatt skriftlig. Møtet er beslutningsdyktig 

hvis det er lovlig innkalt.  

 

6.5  Ekstraordinært landsmøte skal ikke heves før protokollen er skrevet og denne 

er godkjent ved votering. 

 

6.6 Delegater til ekstraordinært landsmøte er fylkesleder eller den fylkeslaget 

velger.  
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§  7.  Landsstyret  

 

7.1 Landsstyret administrerer og leder MAF mellom landsmøtene. Landsstyret er 

beslutningsdyktig med minst 50 % av medlemmene til stede. Ved 

stemmelikhet er leders eller i dennes fravær nestleders stemme avgjørende.  

Det kan ikke avholdes styremøter uten leder eller nestleder tilstede. 

 

7.2 Landsstyret skal: 

 arbeide for å sette ut i live landsmøtevedtak, handlingsplan og budsjett. 

 samarbeide med, støtte og rettlede fylkeslagene i deres økonomiske og 

aktivitetsmessige virksomhet.  

 påse at organisasjonens vedtekter følges. 

 arbeide for at det finnes fylkeslag i alle fylker. Som en midlertidig ordning 

kan landsstyret oppnevne fylkeskontakter i fylker der det ikke er fylkeslag.  

 føre protokoll over sine vedtak. 

 drive informasjonsarbeid og markedsføre foreningen. 

 

7.3  Leder og nestleder har sammen foreningens signatur. 

 

7.4 Leder og/eller nestleder, kasserer og sekretær kan opptre som et arbeidsutvalg 

og forberede sakene til landsstyremøtene.  

 

§  8.  Medlemskontingenten 

8.1 Medlemskontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. 

  

8.2  Kontingenten forfaller til betaling pr 1/3 i kalenderåret. Landsstyret har ansvar 

for å lage rutiner for innkreving og oppfølging av manglende innbetalt 

kontingent. 

 

8.3  Andel av kontingent som skal tilbakeføres til fylkeslagene, vedtas av 

landsmøtet.  

 

8.4 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
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§  9.  Regnskap 

 

9.1  Regnskapet skal føres tydelig, være oversiktlig og i henhold til regnskapsloven 

og god regnskapsskikk. Alle bestemmelser i forbindelse med lønn og andre 

oppgavepliktige ytelser skal følges nøye.  

 

9.2 Regnskapet skal følge kalenderåret. 

 

9.3 Revisjon av regnskap skal skje minst en gang i året. Regnskapet skal sammen 

med styrets innstilling og revisors beretning være vedlagt landsmøtets saksliste  

 

9.4 Foreningens overskudd disponeres av landsmøtet.  
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§ 10.   Fylkeslag 

§ 10.   Fylkeslag 

 

10.1 Fylkeslagets navn. 

Fylkeslagets navn skal være Morbus Addison forening NN fylkeslag.  

 

10.2 Fylkeslagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter 

og ansvar det medfører. Fylkeslagene er likevel underlagt sentrale vedtak og 

retningslinjer som i henhold til vedtekter er gjort gjeldende for hele 

organisasjonen.  

 

10.3 Årsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet og skal avholdes hvert år 

 innen utgangen av mars. 

 

 På årsmøtet har følgende møterett: 

 - Medlemmer 

 - Fylkeslagets styre 

 - Tillitsvalgte i komiteer og utvalg oppnevnt av årsmøtet 

 - Gjester invitert av fylkeslagets styre 

 

10.4 4 uker før årsmøtet skal fylkeslagets styre sende ut melding til medlemmene 

om når og hvor årsmøtet avholdes. 

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før 

møtedato. Det er bare saker på sakslisten som kan behandles av årsmøtet.  

 

Sakspapirer deles ut senest ved møtets start. 

 

10.5 Det kreves over 50 % flertall av avgitte stemmer ved alle valg og 

avstemninger.  

 

Alle medlemmer har stemmerett.  

 

Alle årsmøtedeltakere stiller med tale- og forslagsrett 

 

10.6 Årsmøtets dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Styrets beretning 

3. Regnskap 

4. Innkomne forslag 

5. Årsplan og budsjett 

6. Valg 
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10.7 Årsmøtebehandlet regnskap og årsmelding skal sendes landsstyret til 

 orientering. 

 

10.8  Årsmøtet skal foreta følgende valg: 

 

A)  Fylkeslagsstyre 

 Styrerepresentantene velges for en periode på 2 år slik at halvparten av 

 fylkesstyrets medlemmer er på valg hvert år. Alle som velges til styret må være 

 medlem.  

 

 Styret skal minst bestå av tre personer og vararepresentant: 

 Leder, sekretær, kasserer og vararepresentant 

 

Det skal være et flertall av medlemmer med sykdommene Morbus addison, 

Cushing, hypofysesvikt, Akromegali og Congenital adrenal hyperplasi (CAH), 

eller deres pårørende i styret 

 

B)  Valgkomité 

Medlemmer av valgkomiteen blir valgt for en periode på 1 år 

 

C)  Delegat til landsmøtet 

Når det er berammet landsmøte, skal årsmøtet velge en landsmøtedelegat. 

Delegaten skal være medlem av foreningen. 

 

10.9 Fylkesstyret.  

Fylkesstyret administrerer og leder fylkeslaget mellom årsmøtene. Styret er 

beslutningsdyktig med minst 50 % av styremedlemmene til stede. Ved 

stemmelikhet er leders eller i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.  

Det kan ikke avholdes styremøter uten leder eller nestleder tilstede. 

 

Fylkeslagene bør søke samarbeid med andre fylkeslag. 

 

Fylkeslagets styre skal føre protokoll over sine vedtak. 

 

Regnskapet skal føres tydelig, være oversiktlig og ført i henhold til god 

regnskapsskikk. Regnskapet skal følge kalenderåret. 

Fylkeslagets overskudd disponeres av årsmøtet. 

 

10.10 Medlemsmøte. 

Medlemsmøter avholdes i den utstrekning fylkesstyret finner det påkrevd. 

 
Vedtak på medlemsmøter er kun rådgivende for fylkesstyret. 
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§ 11.   Eksklusjon 

11.1  Landsstyret kan ekskludere medlemmer og tillitsvalgte som setter seg ut over 

MAF sine vedtekter og landsmøtets vedtak eller opptrer på en måte som er 

egnet til å skade eller svekke tilliten og/eller omdømmet til MAF. 

 

11.2 Vedkommende skal informeres skriftlig og har anledning til å møte på 

landsstyremøte for å tale sin sak før vedtak fattes. 

 

11.3 Landsstyrets vedtak kan ankes inn for landsmøtet av den vedtaket gjelder eller 

av landsstyrets mindretall. Krav om mindretallsanke må fremmes før møtets 

slutt og protokolleres. Anken må foreligge senest en måned før berammet 

landsmøte. Vedkommende skal informeres skriftlig og har anledning til å møte 

på landsmøtet for å tale sin sak før vedtak fattes. 

 

11.4  Tillitsvalgte personer kan ekskluderes fra sine tillitsverv etter samme regler 

som her er nevnt. 

§ 12.   Oppløsning 

 

12.1  Oppløsning av MAF må, for å være gyldig, vedtas med 2/3 flertall på to 

påfølgende ordinære landsmøter. 

 

12.2  Vedtas oppløsning skal eiendeler og midler disponeres innenfor foreningens 

formål. Fordelingen vedtas av siste landsmøte. 
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§ 13.   Forsknings- og utviklingsfondet 

 

13.1 Fondet skal både kunne bidra til økt forskning på diagnosene omtalt i 

foreningen formål, og til utvikling av MAF som organisasjon.  

Det skal ikke brukes penger av fondet til drift av MAF.  

 

13.2 Landsstyret er ansvarlig for at midlene i fondet plasseres på en betryggende 

måte, og til størst mulig avkastning. 

 

13.3  Midlene som står på fondet kan fordeles etter søknad rettet til landsstyret. 

Landsstyret fremmer søknaden med innstilling på landsmøtet for endelig 

vedtak. 

 

13.4 Landsstyret har ansvar for å bekjentgjøre tilbudet for relevante miljøer.  

 

13.5 Søknaden skal inneholde: 

 

 En beskrivelse av formålet med forsknings- og utviklingstiltaket 

 Søknadsbeløp inkludert budsjett og milepælsplan 

 Rapport sendes landsmøtet i etterkant 

 

13.6 Så sant ikke annet er bestemt, bør fondet tilføres de midler foreningen får 

gjennom gaver og andre bidrag. 
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Vedtektsendringer 

 

Vedtektsendring 25. april 2009 

Endringene gjelder § 12.2 

 

 

Vedtektsendring 20. april 2013 

Endringene gjelder § 1 

 

Vedtektsendring 18. april 2015 

Tilpasning til retningslinjer fra Bufdir. 
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