Vedtekter for Klinefelterforeningen i Norge.
§1

NAVN: Klinefelterforeningen i Norge.

§2

Foreningen er en partipolitisk uavhengig organisasjon.

§3

FORMÅL:
Å organisere medlemmer med KS og andre interesserte for syndromet, i den hensikt
Å utøve rådgivende og opplysende virksomhet til foreningens medlemmer.
Å spre kunnskap i samfunnet generelt og spesielt til helsevesenet, skoler og barnehager.
Å arbeide for at myndighetene skal få kunnskap, om de spesielle problemene, som
syndromet medfølger.

§4

FINANSIERING:
Foreningen finansieres gjennom medlemskontigent, offentlig støtte og midler fra
andre interesserte, dersom dette ikke endrer foreningens uavhengige stilling.

§5

MEDLEMSKAP OG KONTINGENT:
Medlemskap kan tegnes av alle med KS, deres pårørende og andre med sosial/
medisinsk interesse for syndromet. Medlemskap kan tegnes individuelt eller som
Familiemedlemskap. Familiemedlemskap kan tegnes når medlem med diagnose KS
bor sammen med foreldre eller ektefelle.
Kontingent vedtas av generalforsamlingen og betales ved innmelding.
Styret har fullmakt til å ta avgjørelser vedrørende tilknytning til
”paraplyorganisasjoner”.

§6

ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Det avholdes hvert år i perioden
15.februar til 30. april, på et sted som fastsettes av styret.
Innkallingen til generalforsamlingen skal skje skriftlig til alle medlemmene senest fire (4) uker
før ordinær generalforsamlingen, og en (1) uke før ekstraordinær generalforsamling.
Saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling må være styret i hende innen 14
virkedager før generalforsamlingen. Anmeldte saker skal være behandlet av styret før møtet.
Sakspapirene sendes ut ved forespørsel.
Ekstraordinært generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst
50 % av medlemmene skriftlig krever det, og samtidig opplyser hvilke saker som
ønskes behandlet.
STEMMERETT:
For å ha stemmerett må årskontingenten være betalt og man må være fylt 15 år
Enkeltmedlemskap
1 stemme
Familiemedlemskap
1 stemme pr. familiemedlem, fylte 15 år
Støttemedlemskap
IKKE STEMMERETT.

§7

GENERALFORSAMLINGEN:
Sakspapirer utdeles før generalforsamlingen.
Konstituering ved navnfortegnelse over fremmøtte medlemmer med stemmerett.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Godkjennelse av dagsorden og innkalling.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av to personer til å underskrive protokoll.

1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§8

Valg av to personer til tellekorps.
Årsberetning
Regnskap.
Revisors beretning.
Budsjett.
Innkommende forslag.
Valg av styre.
Valg av revisor.
Valg av valgkomite.

STYRET:
Styret skal bestå av fem (5) medlemmer, og en (1) vararepresentant.
Alle pårørende og KS gutter/menn som er fylt 15 år, som har betalt kontingenten, kan velges
inn i styret.
Styret skal bestå av leder, nestleder, tre (3) styremedlemmer og en vararepresentant.
Styret velger selv kasserer og sekretær.
Minimum 50 % av styret skal være på valg hvert år.
Styremedlemmer velges for to (2) år og vararepresentanten velges for ett (1) år.
Valgkomiteens forslag skal være styrets leder i hende senest tre (3) uker før
generalforsamlingen.

§9

STYRETS OPPGAVER:
Styret leder foreningen i samsvar med vedtektene, og ut fra organisasjonsmessige
beslutninger på generalforsamlingen.
Styret er beslutningsdyktig når 50 % av styremedlemmene er tilstede.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§ 10

VEDTEKTSENDRINGER:
Endringer i vedtektene kan bare foretas med 2/3 flertall av stemmene på den ordinære
generalforsamling. Forslag til vedtekts endringer må være styret i hende innen 14 virkedager
før generalforsamlingen. Styret avgir innstilling til forslaget.

§ 11

VALGKOMITE:
Generalforsamlingen velger for inntil 2 år om gangen, to (2)til fem (5)medlemmer til en
valgkomite og blant disse valgkomiteens leder.

§ 12

OPPLØSNING:
Vedtak om oppløsning av foreningen må for å være gyldig gjøres på to (2) påfølgende
generalforsamling med minst fire (4) ukers mellomrom, hvorav det ene må være en ordinær
generalforsamling.
Vedtaket må oppnå 2/3 flertall av de avgitte stemmene på hver av de to (2)
generalforsamlingene. Opphører foreningen skal eventuelle overskudd og eiendeler, fordeles
etter flertalls vedtak, på den generalforsamlingen som gjør det endelige vedtak om oppløsning.

