VEDTEKTER
(sist endret 5. august 2016)
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§ 1: Navn
Foreningens navn er Norsk Dysmeliforening (ND). Med dysmeli menes alle former for medfødte misdannelser
eller mangler på armer og/eller ben.

§ 2: Foreningens formål er:
•
•

Å ivareta interessene for personer med dysmeli og deres familier.
Å drive informasjons- og rådgivningsvirksomhet overfor:
• Personer med dysmeli og deres familier
• Organ og institusjoner i samfunnet som har dysmeli som fagområde
• Organ som har objektivt informasjonsansvar om dysmeli, eksempelvis fødeavdelinger.

§ 3: Arbeidsområder er:
•
•
•
•
•

Skape møteplasser for medlemmer
Informasjonsvirksomhet som fører til økt kunnskap om dysmeli og dermed økt forståelse for de behov
gruppen har
Samle og formidle brukererfaring for å forbedre de medisinske og ortopediske tilbudene for personer med
dysmeli
Interessepolitisk arbeid for å bedre rettighetene og mulighetene for personer med dysmeli
Stimulere til økt faglig innsats og forskning

§ 4: Medlemskap
Alle med dysmeli/tidlige amputasjoner og deres familie har rett til medlemskap i foreningen.
Alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale – og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge
som representant.
Medlemskap kan også tegnes av andre enkeltpersoner, firma, institusjoner, kommuner, selskaper og andre
organisasjoner/foreninger. Slikt medlemskap gir ikke stemmerett på Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten.
Kun betalende medlemmer kan delta på foreningens seminarer og aktiviteter.

§ 5: Foreningens styrende organer er
•
•
•

Generalforsamlingen
Styret
Styrene i lokallagene

I alle styrende organer skal personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende ha flertall.
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§ 6: Generalforsamling
Norsk Dysmeliforenings generalforsamling avholdes hvert år og er foreningens øverste myndighet.
Generalforsamlingen innkalles med minst 2 måneders varsel til medlemmene. Med innkallingen følger foreløpig
saksliste med melding om forslagsfrister. Generalforsamlingens saksliste skal inneholde:
1. Åpning og godkjenning av innkalling
2. Opprop og fastsettelse av antall stemmeberettigede
3. Konstituering med valg av møtedirigent(er), møtesekretær(er), tellekorps og to protokollunderskrivere
4. Styrets beretning for siste hele kalenderår
5. Årsregnskap med revisjonsberetning
6. Medlemskontingent for kommende kalenderår
7. Valg på styrets funksjoner: leder, nestleder, sekretær, økonomileder, informasjonsleder. To varamedlemmer
velges særskilt. UDs representant velges av UD ref. § 9.
8. Valg av revisor
9. Valg av tre personer til valgkomité
10. Andre påkomne saker med innstilling fra styret.

§ 7: Styret
Norsk Dysmeliforening ledes av et styre på minst 6 personer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende skal ha flertall.
Generalforsamlingen har anledning til å overlate konstitueringen til styret. Valg av leder foretas på
generalforsamlingen. Valgene til styret foretas normalt slik at bare inntil halvparten av styret skiftes ut hvert år.
Funksjonstiden i styret er 2 år, leder og varamedlemmer er på valg hvert år. Styret er kun beslutningsdyktig når
flere en halvparten er til stede. Varamedlemmer møter kun etter behov.

§ 8: Lokallag
Lokallag kan dannes av medlemmer i Norsk Dysmeliforening. Navnet skal være Norsk Dysmeliforening NN.
Lokallagene skal følge ND's vedtekter, men fastsetter selv arbeidsform.
Hovedoppgaver bør være å knytte ND-medlemmene nærmere sammen både sosialt og faglig, samt bidra til å
styrke samarbeidet gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i fylkene.
Lokallaget velger selv styre med minst tre medlemmer. Personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende
skal ha flertall.
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§ 9: Unge Dysmelister
Norsk Dysmeliforenings medlemmer i alderen 13-35 år utgjør Unge Dysmelister (UD). Dette er en
ungdomsgruppe under ND. UD kan være tilsluttet Unge Funksjonshemmede. UD avholder valg hvert år i
forbindelse med ungdomstur eller sommerseminar. Styret består av 3-5 personer. Styret i UD velger en
representant til ND's styre ref. § 6 punkt 7.

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede
medlemmene, evt. halvparten av lokallagene krever det. Innkalling skal skje med minst en måneds varsel.
Ekstraordinær generalforsamling avgjør kun de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 11: Vedtektsendringer og oppløsning
Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av stemmene på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Beslutning om oppløsning krever minst 3/4 flertall på to påfølgende generalforsamlinger. Ved oppløsning skal
sist valgte styre foreta disponeringen av foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.
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