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Sak 1 Valg av protokollunderskrivere, tellekorps og referent 

I følge Ung Kreft sine vedtekter skal innkallingen til ekstraordinært Landsmøte skje skriftlig 

innen 2 ukers varsel. Ekstraordinært Landsmøte innkalles når hovedstyret eller minst 

halvparten av fylkesstyrene krever det. Hovedstyret var enstemmige om at det var nødvendig 

å kalle inn til Ekstraordinært Landsmøte for å fremme forslag om å endre vedtektene. 

Styreleder sendte ut en innkalling 28.november 2018. 

Kun saker som er årsak til innkalling kan behandles. 

Antall stemmeberettigede: 21 

Antall avstemmingsskjemaer sendt inn: 19 

 

Protokollunderskriver 

Forslag til vedtak:  Ida Josefine Rudstaden og Ina Merkesdal 

Tellekorps 

Forslag til vedtak:  Marianne Hertzberg og Marie Otterbeck Gravråk 

Referent 

Forslag til vedtak:  Annika Fallsen Huhtala 

 

Vedtak: Konstituering og innkallingen er godkjent. 

 

Sak 2 Vedtektsendringer 

Hovedstyret vedtok 25. november 2018 å kalle inn til ekstraordinært Landsmøte da det ble 
funnet kritiske mangler i våre vedtekter. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
viser til Ung Kreft sin søknad om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2019. I 
tilskuddsbrevet til organisasjonen fikk Ung Kreft merknader til vedtektene som matte endres 
innen søknadsfristen 15.september 2018. «Organisasjonen må gjennom sine vedtekter sikre 
at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende har flertall i alle styrende 
organer nasjonalt, regionalt og lokalt». Hovedstyret foreslår endringer i vedtektene som 
oppfyller dette kravet.  
 

SAK 2.1 

§ 5. FORENINGENS LEDELSE  

Gjeldene vedtekt: 

5.4. Landsmøte består av Hovedstyret og valgte representanter fra fylkesstyrene. Hvert 

fylkesstyre kan møte med 2 representanter. I tillegg møter valgkomiteen. Hovedstyret har 

anledning til å invitere gjester som observatører. Observatører har talerett, men ikke 



Landsmøtet 2018                                                                                                                        Ung Kreft 

 

 

 
 

 

stemmerett. Valgkomiteen har observatørstatus uten stemmerett, og kun tale og forslagsrett 

ved personvalgsaker.  

Nytt forslag: 

5.4. Landsmøte består av Hovedstyret og valgte representanter fra fylkesstyrene. Hvert 

fylkesstyre kan møte med 3 representanter hvor flertallet selv har vært rammet av kreft eller 

være pårørende. I tillegg møter valgkomiteen. Hovedstyret har anledning til å invitere gjester 

som observatører. Observatører har talerett, men ikke stemmerett. Valgkomiteen har 

observatørstatus uten stemmerett, og kun tale og forslagsrett ved personvalgsaker.  

Vedtak: Godkjent med over 2/3 flertall. 

SAK 2.2 

§ 8. HOVEDSTYRET  

Gjeldene vedtekt: 

8.2. Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 

Varamedlemmer har møterett.  

Nytt forslag 

8.2. Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 

Flertallet i styret må være medlemmer som selv har vært rammet av kreft eller være 

pårørende. Varamedlemmer har møterett.  

Vedtak: Godkjent med over 2/3 flertall 

SAK2.3 

§ 9. FYLKESGRUPPER 

Gjeldene vedtekt: 

9.2. Fylkesstyret må bestå av minst tre medlemmer og er beslutningsdyktig når minst 

halvparten er til stede. Eventuelle varamedlemmer har møterett 

Nytt forslag: 

9.2. Fylkesstyret må bestå av minst tre medlemmer og er beslutningsdyktig når minst 

halvparten er til stede. Flertallet av styret må være medlemmer som selv har vært rammet av 

kreft eller være pårørende. Eventuelle varamedlemmer har møterett. 

Vedtak: Godkjent med over 2/3 flertall 
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Avslutning 
 

Ekstraordinært landsmøte avsluttes søndag 16. desember 2018 kl. 23:59 

 

 

 

 


