Protokoll
LNTs Landsmøte
4. september 2021, Oslo

Til stede:
16 representanter for lokal/-fylkeslagene, med til sammen 43 stemmer.
4 av landsstyrets medlemmer, med til sammen 4 stemmer.
Stemmer i alt: 47
Ikke stemmeberettigede:
1 representant for valgkomiteen og 2 observatører.
De 3 ansatte i LNTs sekretariat.

Sak 1/2021: Godkjenning av innkalling, de stemmeberettigede representanter,
dagsorden og forretningsorden
Landsmøtet ble åpnet av leder Lars Skar. Opprop av landsmøtets deltagere v/Marit
Gonsholt.
Marit Gonsholt orienterte om prosedyre for stemmegiving i henhold til vedtektene.
Ordskifte:
Lars Skar, Marit Gonsholt
Forslag til vedtak:
Innkalling, de stemmeberettigede representanter, dagsorden og forretningsorden
godkjennes.
Avstemming:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innkalling, de stemmeberettigede representanter, dagsorden og forretningsorden
godkjennes.

Sak 2/2021: Valg av møtefunksjonærer
Valg av dirigent(er), 2 referenter, 3 personer til redaksjonsutvalg, 2 personer til tellekorps
samt to til å underskrive protokollen
Landsstyrets forslag:
LNTs landsstyre foreslår følgende møtefunksjonærer:
Dirigent: Knut Magne Ellingsen
Referenter: Jon Anker Lisberg Sarpebakken og Marit Lundberg
Redaksjonsutvalg: Jon Anker Lisberg Sarpebakken og Arve Nordlie
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Jørgen Bakke, Knut Magne Ellingsen
Innkomne forslag:
Tellekorps: Heidi Hansen, Lisbeth Kvello
Protokollunderskrivere: Jørgen Bakke og Marianne Sundvor
Avstemning:
Alle de foreslåtte møtefunksjonærer ble enstemmig valgt.
Vedtak:
Som møtefunksjonærer ble valgt:
Dirigent: Knut Magne Ellingsen
Referenter: Jon Anker Lisberg Sarpebakken og Marit Lundberg
Redaksjonsutvalg: Jon Anker Lisberg Sarpebakken og Arve Nordlie
Tellekorps: Heidi Hansen, Lisbeth Kvello
Protokollunderskrivere: Jørgen Bakke og Marianne Sundvor
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Sak 3/2021: Årsberetninger
LNTs årsberetninger for 2019 og 2020 ble gjennomgått av Knut Magne Ellingsen.
Årsrapporter 2019 og 2020 for Fondet for forskning om nyresykdommer og
organtransplantasjon ble gjennomgått av Knut Magne Ellingsen.
Landsstyrets forslag til vedtak:
LNTs årsberetninger for 2019 og 2020 godkjennes.
Årsrapporter 2019 og 2020 for Fondet for forskning om nyresykdommer og
organtransplantasjon godkjennes.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Olaf Fikse, Marit Gonsholt, Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
LNTs årsberetninger for 2019 og 2020 godkjennes.
Årsberetning 2019 og 2020 for Fondet for forskning om nyresykdommer og
organtransplantasjon godkjennes.

Sak 4/2021: Reviderte regnskap
LNTs reviderte regnskap for 2019 og 2020 ble gjennomgått av Knut Magne Ellingsen.
Reviderte regnskap for Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon
2019 og 2020 ble gjennomgått av Knut Magne Ellingsen.
Landsstyrets forslag til vedtak:
LNTs regnskap for 2019 og 2020 tas til etterretning.
Regnskap for Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon 2019 og
2020 tas til etterretning.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
LNTs regnskap for 2019 og 2020 tas til etterretning.
Regnskap for Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon 2019 og
2020 tas til etterretning.

3

Sak 5/2021: Revisjonsrapport(er)
Revisjonsrapporter for LNT for 2019 og 2020 fra revisjonsfirmaet Nordstrand Revisjon AS ble
gjennomgått av Knut Magne Ellingsen.
Revisjonsrapporter for Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon for
2019 og 2020 fra revisjonsfirmaet Nordstrand Revisjon AS ble gjennomgått av Knut Magne
Ellingsen.
Landsstyrets forslag til vedtak:
Revisjonsrapporter for LNT for 2019 og 2020 fra revisjonsfirmaet Nordstrand revisjon AS tas
til etterretning.
Revisjonsrapporter for Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon for
2019 og 2020 fra revisjonsfirmaet Nordstrand revisjon AS tas til etterretning.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revisjonsrapporter for LNT for 2019 og 2020 fra revisjonsfirmaet Nordstrand revisjon AS tas
til etterretning.
Revisjonsrapporter for Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon for
2019 og 2020 fra revisjonsfirmaet Nordstrand revisjon AS tas til etterretning.

Sak 6/2021: Kontrollkomiteens rapport 2019 og 2020
Kontrollkomiteens rapport ble opplest av Knut Magne Ellingsen.
Landsstyrets forslag:
Årsrapport 2019 og 2020 fra LNTs kontrollkomité tas til etterretning.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Leif Tore Lorentzen, Knut Magne Ellingsen, Leif Tore Lorentzen,
Torunn Schei, Marit Gonsholt, Torunn Schei, Marit Gonsholt.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Årsrapport 2019 og 2020 fra LNTs kontrollkomité tas til etterretning.
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Sak 7/2021: Innkomne forslag
7.1 Økonomisk støtte til besøkstjenesten fra LNT sentralt
Forslagsstiller: LNT, Østfold Lokallag
LNT, Østfold Lokallags forslag til vedtak:
LNT sentralt bør opprette en egen post i sitt budsjett for å støtte besøkstjenesten i fylkene.
LNT, Østfold Lokallags begrunnelse:
Det er LNTs Landsstyre som i slutten av 1980-årene fikk et vedtak som tilsa at fylkene skulle
ha besøkstjeneste på dialysene hvis fylkenes dialyser godkjenner/ønsker dette tilbudet. I
Østfold hadde vi de første 20 årene en besøkstjeneste på dialysen på SØF i Fredrikstad med
ca 26 pasienter fra 1992. Etter hvert ble det utvidelser til 3 sykehus: I Askim, Moss og Kalnes
med ca 110 pasienter. Den sum støtte vi har mottatt fra BufDir i de senere år har dessverre
ikke dekket vår kjøregodtgjørelse, langt mindre andre utgifter. Vi mener at det også er
Sentralstyret som bør støtte våre besøkstjenester på dialysene, slik at vi i framtiden ikke bør
slite økonomisk. Alle styrets medlemmer, alle besøkere og tillitsvalgte vi er alle frivillige
arbeidere for LNT i fylkene.
I Østfold mottok vi i brev fra 11. mars 2020 fra Sentralstyret følgende info: «Landsstyret vil i
2021 se om vi kan finne andre måter å styrke fylkeslagenes Besøkstjeneste økonomisk».
Landsstyrets forslag til vedtak:
Opprettholde overføring av likepersonsmidler fra departementet iht dagens fordeling
utgiftskonto 7415.
Landsstyrets begrunnelse:
Departementets driftstilskudd inkl. likepersonsmidler for 2020 før utbetaling til lokal-/fylkeslag
utgjør ca en tredjedel av LNTs driftsbudsjett. Driftstilskuddet beregnes bl.a. på bakgrunn av
antall lokal-/fylkeslag, medlemstall, likepersonsaktivitetsdager og antall likepersoner. I tillegg
til driftstilskuddet fra departementet jobber LNTs administrasjon kontinuerlig med å få inn
flere inntekter/redusere utgifter for å kunne drifte en administrasjon med tre ansatte. Det må
forventes at lokal-/fylkeslag på lik linje med administrasjon jobber med å få andre
inntektskilder enn det som mottas fra LNT sentralt.
I 2020 fikk de lokal-/fylkeslag som var med på det digitale besøkstjenesteprosjektet en
tilleggs- bevilgning ut over det faste likepersonstilskuddet.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
For landsstyrets forslag: 44
Mot landsstyrets forslag: 3
Landsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt.
Vedtak:
Opprettholde overføring av likepersonsmidler fra departementet iht dagens fordeling
utgiftskonto 7415.
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7.2 Tilskudd til lokallag som påtar seg å være vertskap for Landsmøte
Forslagsstiller: LNT, Østfold Lokallag
LNT, Østfold Lokallags forslag til vedtak:
LNT Østfold lokallag foreslår at det budsjetteres med 15 000,- kroner som tilskudd til det
lokallaget som påtar seg vertsoppgaven.
LNT, Østfold Lokallags begrunnelse:
LNT Østfold lokallag fremmer et forslag om at LNT`s landsstyre budsjetterer med et tilskudd
til lokallag som stiller opp som vertskap for Landsmøtet.
Bakgrunnen for dette saksfremlegget er å sette lys på en til dels anstrengt økonomi i små
lokallag. Lokallagene vil da ha færre bekymringer for sin økonomi resten av året.
Et økonomisk tilskudd vil også gi lokallagene et større handlingsrom til å skape en fin ramme
rundt Landsmøtet til glede for alle deltagerne.
Østfold lokallag tror også det vil bli lettere å motivere lokallag til å påta seg vertsoppgaven.
Landsstyrets forslag til vedtak:
Det gjøres individuell avtale mellom lokal-/fylkeslag og Landsstyret/Administrasjonen ift hvem
som tar ansvar for hva inkl. hvilke utgifter lokal-/fylkeslaget kan påta seg og hvilke utgifter
Landsstyret påtar seg i forkant av det enkelte Landsmøtet.
Landsstyrets begrunnelse:
Samarbeid mellom lokal-/fylkeslag og Landsstyret/Administrasjon ift hvem gjør hva inkl.
utgiftsfordeling har fungert bra. Hvis ingen lokal-/ fylkeslag ønsker å påta seg delansvar for
Landsmøtet i samarbeid med Landsstyret/Administrasjonen, påtar Landsstyret seg det hele
og fulle ansvar for alt.
Ordskifte:
Knut Magne Lorentzen, Leif Tore Lorentzen, Torunn Schei.
Avstemning:
For landsstyrets forslag: 44
Mot landsstyrets forslag: 3
Landsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt.
Vedtak:
Det gjøres individuell avtale mellom lokal-/fylkeslag og Landsstyret/Administrasjonen ift hvem
som tar ansvar for hva inkl. hvilke utgifter lokal-/fylkeslaget kan påta seg og hvilke utgifter
Landsstyret påtar seg i forkant av det enkelte Landsmøtet.
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7.3 Utarbeide oversikt over ansvarsoppgaver mellom lokallag/LNTs styre for LNTs
Landsmøte
Forslagsstiller: LNT, Østfold Lokallag
LNT, Østfold Lokallags forslag til vedtak:
Det lages en mal/ oversikt over ansvarsoppgaver mellom LNTs styre og de enkelte lokallag
som stiller opp som vertskap for Landsmøtet.
LNT, Østfold Lokallags begrunnelse:
Denne arbeidsfordelingen sendes ut på «høring» i de forskjellige lokale styrene før den
godkjennes.
Østfold lokallag mener en slik «kokebok» vil forhindre dobbelt arbeid og gi den lokale
foreningen, som stiller som vertskap for Landsmøtet, en større mulighet til å planlegge sine
egne arbeidsoppgaver i forbindelse med arrangementet.
Landsstyrets forslag til vedtak:
Fortsetter som i dag med at det gjøres individuell avtale for hvert enkelt Landsmøte for hvem
som har ansvar for hva.
Landsstyrets begrunnelse:
LNTs Landstyre har alltid hovedansvaret for LNTs Landsmøte inkl. skriftlig avtale med hotell
og på-/avmeldinger. Det lokal-/fylkeslag som har ønsket å være vertskap, har stått for
underholdning, omvisning m.m.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
For landsstyrets forslag: 44
Mot landsstyrets forslag: 3
Landsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt.
Vedtak:
Fortsetter som i dag med at det gjøres individuell avtale for hvert enkelt Landsmøte for hvem
som har ansvar for hva.
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7.4 Vedtektsendring: Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte § 1.4
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekt:
§ 1.4 Medlemskap
Enhver person som har uremi, er under dialysebehandling eller er organtransplantert, kan
være hovedmedlem. Interesserte personer, firmaer, institusjoner, kommuner, selskaper og
foreninger kan være medlemmer.
Kun betalende personlige medlemmer som har fylt 15 år kan inneha verv i foreningen. Alle
betalende personlige medlemmer som har fylt 15 år har samme rettigheter.
Hovedmedlemmer (pasientmedlemmer) og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende
organer, nasjonalt, regionalt og lokalt.
Landsstyrets forslag til vedtak:
Enhver person som har uremi, er under dialysebehandling eller er organtransplantert, kan
være hovedmedlem. Interesserte personer, firmaer, institusjoner, kommuner, selskaper og
foreninger kan være medlemmer.
2. avsnitt beholdes iht gjeldende vedtekt, og settes under følgende:
LNT tilbyr hoved-/støttemedlemskap, ungdomsmedlemskap og familiemedlemskap.
Alle medlemmer har demokratiske rettigheter. Det tilbys i tillegg bedriftsmedlemskap, men dette medlemskapet gir ikke demokratiske rettigheter.
Medlemskapet er direkte tilknyttet LNT, men medlemmet blir geografisk fordelt til
hjemmehørende lokal-/fylkeslag med mindre man ønsker en annen tilknytning.
Inn- og utmeldinger skal skje individuelt og frivillig ved å melde fra til LNTs sekretariat.
Medlemskapet trer i kraft når årskontingenten er betalt. Kontingenten fastsettes av
Landsmøtet og kreves inn sentralt ved årets begynnelse og løpende etter
innmeldinger.
Medlem som ikke har betalt sin kontingent etter to (2) purringer strykes som medlem
31.12. Medlemmer som er ansatt i LNT kan ikke inneha verv i organisasjonen.
Landsstyrets begrunnelse:
Det er behov for å vedtektsfeste flere detaljer rundt medlemskap for å unngå uklarheter.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Olav Fikse, Karin Søraunet, Knut Magne Ellingsen.
Innkomne forslag:
LNT, Nord-Trøndelag: Første avsnitt beholdes som det står, avsnittet fra landsstyret
beholdes, med unntak av setning to og tre.
Avstemning:
LNT, Nord-Trøndelags forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Første avsnitt beholdes som det står, forslaget til nytt avsnitt fra
landsstyret beholdes, med unntak av setning to og tre.
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7.5 Vedtektsendring: Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte § 1.5
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekt:
§ 1.5 LNTs organisasjon
LNT skal ha følgende organer:
• Landsmøte
• Landsstyre
• Fylkeslag
LNT har i tillegg følgende tilknyttet organ med eget styre og egne retningslinjer:
• LNTBU
Landsstyret kan opprette andre organer og/eller undergrupper under Landsstyret.
Landsstyret kan oppnevne kontaktpersoner i fylker som ikke har fylkeslag.
LNT kan være medlem i organisasjoner som tjener foreningens formål.
Medlemskap i andre organisasjoner vedtas av Landsstyret.
Landsstyret forslag til vedtak:
§ 1.5 LNTs organisasjon
LNT skal har følgende oppbygning ha følgende organer:
• Landsmøte
• Landsstyre
• Fylkeslag
• Lokallag
LNT har i tillegg følgende tilknyttet organ med eget styre og egne retningslinjer:
• LNTBU
Landsstyret kan opprette andre organer og/eller undergrupper under Landsstyret.
Landsstyret kan oppnevne kontaktpersoner i fylker som ikke har fylkeslag.
LNT kan være medlem i organisasjoner som tjener foreningens formål.
Medlemskap i andre organisasjoner vedtas av Landsstyret.
Landsstyret begrunnelse:
Lokallag må tilføyes ifm at LNT nå har lokallag noen steder i landet, men ikke i alle fylker,
derfor bør skal i første setning endres til har følgende oppbygning.
Det er nå lokal-/fylkeslag i hele landet og ikke lenger behov for kontaktpersoner. (Sogn og
Fjordane, som tidligere hadde kontaktperson, er nå en del av LNT, Vestland Fylkeslag).
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
«Lokallag» blir lagt til på listen under § 1.5. Setningen over endres til «LNT har følgende
oppbygning». Følgende setning strykes: «Landsstyret kan oppnevne kontaktpersoner i fylker
som ikke har fylkeslag.»
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7.6 Vedtekstendring: Ny § Lokallag i Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter
og Transplanterte og ny lokallagsvedtekt
Forslagsstiller: Landsstyret
LNT har til d.d. ikke hatt egne vedtekter for lokallag. I tillegg til egen paragraf i LNTs
vedtekter, er det utarbeidet egne vedtekter for lokallag, vedlagt. Lokallagsvedtektene er
bygget på dagens fylkeslagsvedtekter. Endringer vises i uthevet skrift.
Landsstyrets forslag til vedtak ny § 1.19
Medlemmer i LNT i samme lokalområde kan danne lokallag. Fylkeslaget lokallaget tilhører
geografisk godkjenner opprettelse av lokallag.
Navnet skal være Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, NN Lokallag (LNT,
NN Lokallag). Navnet skal være tilknyttet området lokallaget dekker.
Standardvedtekter for lokallag vedtas av Landsmøtet. Standardvedtektene er grunnlaget for
vedtektene for det enkelte lokallag. Det enkelte lokallag gis mulighet til lokale tilpasninger
utover standardvedtektene.
Lokallaget har rett og plikt til å velge delegater til Landsmøtet med tale-, forslags- og
stemmerett ifølge reglene i § 1.6, 2. ledd.
Likepersonsarbeidet er en del av lokallagets virksomhet, og Besøkstjenestens leder skal
være representert i lokallagets styre. Det vises til egne retningslinjer som godkjennes av
Landsstyret.
25 % av medlemskontingenten fra lokallagenes totale medlemsmasse føres tilbake fra
LNT til lokallagene, med unntak av medlemskontingenten for medlemmer fra 0-35 år.
Landsstyrets forslag til vedtak: Standardvedtekt for lokallag, og fylkeslag uten lokallag, iht
vedlegg, godkjennes.
Landsstyrets begrunnelse:
Ifm Stortingets vedtak om ny regionreform gjorde Landsstyret følgende vedtak 2.12.2018:
Landsstyret går inn for å endre fylkeslag etter ny fylkessammenslåing som er vedtatt i
Stortinget. Lars Skar har ansvaret for saken på vegne av landsstyret, og samarbeider med
organisasjonskonsulenten.
LNT har pr. 31.12.2020 12 fylkeslag og fire lokallag.
LNT, Vestfold og Telemark Fylkeslag ble stiftet 25.09.2019.
Følgende fylkeslag ble vedtatt endret til lokallag på deres årsmøter i 2020:
LNT, Vestfold Lokallag; LNT, Telemark Lokallag; LNT, Østfold Lokallag og LNT, Oslo og
Akershus Lokallag.
Øvrige endringer årsmøter 2020:
LNT, Oppland Fylkeslag fusjonerte med LNT, Hedmark Fylkeslag med navnendring til LNT,
Innlandet Fylkeslag. Sogn og Fjordanes medlemmer ble innlemmet i LNT, Vestland
Fylkeslag sammen med LNT, Hordaland Fylkeslag.
På bakgrunn av at noen av LNTs fylkeslag nå har vedtatt opprettelse av lokallag, må LNTs
Landsmøte vedta vedtekter for lokallag som også blir gjeldende for fylkeslag uten lokallag.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Olav Fikse, Marit Gonsholt, Knut Magne Ellingsen, Finn Larsson,
Knut Magne Ellingsen, Lars Skar, Knut Magne Ellingsen, Leif Tore Lorentzen, Knut Magne
Ellingsen, Olav Fikse, Knut Magne Ellingsen, Marit Gonsholt
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Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Standardvedtekt for lokallag, og fylkeslag uten lokallag, godkjennes.
7.7 Vedtektsendring: Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte § 1.6
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekt:
§ 1.6 Landsmøtet
LNTs øverste myndighet er Landsmøtet.
På Landsmøtet har følgende tale-, forslags- og stemmerett:
• medlemmer av Landsstyret
• delegater fra fylkeslagene
På Landsmøtet har følgende talerett:
• Kontrollkomiteen
• Valgkomiteen
• Kontaktpersoner
• Daglig leder
Landsstyret har ikke stemmerett under behandling av regnskap og årsberetning.
Hvert fylkeslag har tre stemmer for de første påbegynte 200 betalende personlige
medlemmer, deretter 1 stemme for hver påbegynte 100 av de påfølgende betalende
personlige medlemmer, beregnet etter medlemstall ved siste årsskifte. Fylkeslagene skal
fordele stemmene basert på medlemstall til delegater fra sine lokallag.
Fordelingen av fylkeslagets stemmer må fremlegges skriftlig ved åpning av Landsmøtet.
En representant for den valgte kontrollkomité skal innkalles til Landsmøtet for å legge fram
komiteens rapport.
Lederen eller i dennes sted et annet medlem av valgkomiteen skal innkalles til Landsmøtet
for å legge fram komiteens innstilling.
LNT skal dekke utgiftene for en representant fra hvert fylkeslag, og for de oppnevnte
kontaktpersonene, en representant fra valgkomiteen og en representant fra kontrollkomiteen.
Medlemmer i fylkeslag kan møte på Landsmøtet som observatører.
Ordinært Landsmøte skal holdes hvert annet år innen utgangen av mai måned. Innkalling til
Landsmøtet med angivelse av tid og sted skal bekjentgjøres innen utgangen av januar
måned. Alle saksdokumenter som følger dagsorden sendes delegatene senest en måned før
Landsmøtet.
Hvert enkelt Landsmøte vedtar sted for neste Landsmøte. Tid og program for Landsmøtet
fastsettes av Landsstyret.
Vedtak på Landsmøtet krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Enhver
stemmeberettiget kan kreve skriftlig avstemming.
Forslag til Landsmøtet kan fremmes av alle medlemmer, og må fremlegges for Landsstyret
senest innen utgangen av februar måned. Landsstyret fører forslaget opp på dagsorden
under § 1.7 pkt. 7 – «Innkomne forslag».
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Landsstyrets forslag til vedtak: § 1.6 Landsmøtet
LNTs øverste myndighet er Landsmøtet.
På Landsmøtet har følgende tale-, forslags- og stemmerett:
• medlemmer av Landsstyret
• delegater fra fylkeslag uten lokallag
• delegater fra lokallag
På Landsmøtet har følgende talerett:
• Kontrollkomiteen
• Valgkomiteen
• Kontaktpersoner
• Daglig leder
Landsstyret har ikke stemmerett under behandling av regnskap og årsberetning.
Hvert fylkeslag har tre stemmer for de første påbegynte 200 betalende personlige
medlemmer, deretter 1 stemme for hver påbegynte 100 av de påfølgende betalende
personlige medlemmer, beregnet etter medlemstall ved siste årsskifte. Fylkeslagene skal
fordele stemmene basert på medlemstall til delegater fra sine lokallag. Fordelingen av
fylkeslagets stemmer må fremlegges skriftlig ved åpning av Landsmøtet.
Lokallag og fylkeslag uten lokallag under seg har to stemmer for de første påbegynte
200 betalende personlige medlemmer. Deretter én stemme for hver påbegynte 100 av
de påfølgende betalende personlige medlemmene. Det benyttes medlemstall fra siste
årsskifte.
200 medlemmer – 2 stemmer, 201 – 300 medlemmer 2 + 1 stemme, 301 - 400
medlemmer 2 + 2 stemmer, 401 – 500 medlemmer 2 + 3 stemmer, 501 – 600
medlemmer 2 + 4 stemmer.
Alle stemmene fra det enkelte lokal-/fylkeslag uten lokallag kan avgis gjennom en
delegat.
Fylkeslagsstyre med lokallag under seg har ingen stemmerett, da antall stemmer
forholder seg til antall medlemmer i lokallag. Medlem av fylkeslagsstyre med lokallag
under seg må velges som delegat fra underliggende lokallag for å ha stemmerett på
Landsmøtet.
Fordelingen av stemmer fra lokallag og fylkeslag uten lokallag må fremlegges skriftlig
ved åpning av Landsmøtet.
6. avsnitt som før.
LNT skal dekke utgiftene for en representant fra hvert fylkeslag, og for de oppnevnte
kontaktpersonene, en representant fra valgkomiteen og en representant fra kontrollkomiteen.
LNT dekker utgiftene for en delegat fra hvert lokallag og en delegat fra hvert fylkeslag
uten lokallag ved inntil 200 personlige betalende medlemmer. To delegater for over
200 personlig betalende medlemmer, en representant fra valgkomiteen og en
representant fra kontrollkomiteen. Dersom et lokallag ikke sender en delegat kan det
overliggende fylkeslaget sende en delegat i dennes sted.
LNT dekker utgifter for LNTBUs styremedlemmer og varamedlemmer.
Medlemmer i lokallag og fylkeslag kan møte på Landsmøtet som observatører.
Avsnitt fom Ordinært Landsmøte…………… tom kreve skriftlig avstemming - som før.
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Forslag til Landsmøtet kan fremmes av alle medlemmer og må fremlegges for Landsstyret
senest innen utgangen av februar måned.
Alle medlemmer i LNT kan fremme forslag til saker ved å sende disse til styret i
nærmeste lokal-/fylkeslag uten lokallag. Lokal-/fylkeslagsstyre tar stilling til om saken
skal fremmes for Landsmøtet senest innen utgangen av februar måned.
Landsstyrets begrunnelse:
2. avsnitt uthevet:
Etter opprettelse av lokallag er det lokallag og fylkeslag uten lokallag under seg som har tale, forslags- og stemmerett.
3. avsnitt uthevet:
Kontaktpersoner slettes, da det nå er fylkeslag i hele landet.
5. avsnitt uthevet:
LNT må ha en vedtekt som er gjeldende uavhengig om det er lokallag i et fylke eller ikke.
Skillet mellom fylkeslag uten og med lokallag under seg må klargjøres. Nåværende avsnitt er
omfattende og kan skape uklarheter ift at LNT foreløpig kun har oppretta ett overbyggende
fylkeslag.
7. avsnitt uthevet:
Det er naturlig at lokallag og fylkeslag uten lokallag som har 200 eller flere medlemmer får
refundert for to delegater pga at de har flere stemmer på Landsmøte og ofte møter med flere
medlemmer.
Kontaktpersoner strykes pga at LNT nå har fylkeslag i hele landet, se sak 7.5
8. avsnitt uthevet:
Lokallag tilføyes pga at LNT nå har oppretta lokallag.
Forslag til Landsmøtet bør gå via lokal-/fylkeslagsstyre for å unngå at det blir sendt inn
forslag som ikke er saksbehandlet av lokal-/fylkeslagsstyrene.

LNTBUs forslag til vedtak:
§ 1.6 Landsmøtet
LNTs øverste myndighet er Landsmøtet.
På Landsmøtet har følgende tale-, forslags- og stemmerett:
∙ medlemmer av Landsstyret
∙ delegater fra fylkeslagene
På Landsmøtet har følgende talerett og forslagsrett:
∙ medlemmer av Landsstyret
∙ Kontrollkomiteen
∙ Valgkomiteen
∙ Kontaktpersoner
∙ Sekretariatet
∙ Medlemmer av LNTBU-styret
Landsstyret har ikke stemmerett under behandling av regnskap og årsberetning.
Medlemmer av landsstyret har ikke stemmerett, med mindre medlemmet har delegat
fra sitt fylkeslag.
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Øvrige avsnitt som før.
LNTBUs begrunnelse:
I nytt forslag skal ikke landsstyret ha stemmerett på Landsmøtet. Dette er for å sikre en
demokratisk prosess som et Landsmøte skal ha. Medlemmer av landsstyret har ikke
stemmerett, med mindre medlemmet har delegat fra eget fylkeslag.
Landsstyrets forslag til vedtak:
Paragrafen endres ift Landsstyrets forslag til endringer av § 1.6. Landsstyret bør fortsatt ha
stemmerett i tillegg til delegater fra lokal-/fylkeslag uten lokallag. LNTBU har stemmerett iht
at leder er medlem av Landsstyret og evnt. delegat (-er) fra lokal-/fylkeslag.
Landsstyrets begrunnelse:
Det er sjekket et utvalg vedtekter av FFOs medlemsorganisasjoner og alle har vedtektsfestet
at Landsstyret har stemmerett. Hvem som har forslagsrett varierer noe i sammenlignbare
organisasjoner. Valg- /kontrollkomite har sitt mandat. Sekretariatet må samordnes via daglig
leder. Det vil skape en meget uryddig prosess om alle ansatte skulle kunne komme med
forslag. I sammenlignbare organisasjoner er det kun generalsekretær/daglig leder som har
forslagsrett.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Leif Tore Lorentzen, Knut Magne Ellingsen, Sissel Lorentzen, Knut
Magne Ellingsen, Leif Tore Lorentzen, Knut Magne Ellingsen, Sissel Lorentzen, Knut Magne
Ellingsen, Angelica Bråten, Knut Magne Ellingsen, Olav Fikse.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt, mot fire stemmer.
Innkomne forslag:
LNT, Nordland Fylkeslag: Medlemmer fra LNTBU-styret skal ha tale- forslags og stemmerett
på landsmøte.
Avstemning, innkommet forslag:
Innkommet forslag ble enstemmig vedtatt.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak, hensyntatt LNT, Nordland Fylkeslags forslag til vedtak ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsstyrets forslag til vedtak, hensyntatt LNT, Nordland Fylkeslags innkommet forslag,
godkjennes.
7.8 Vedtektsendring: Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte § 1.8
Gjeldende vedtekt:
§ 1.8 Ekstraordinært Landsmøte
Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles når Landsstyret eller minst halvparten av
fylkeslagene krever det.
Innkallingen gjøres av Landsstyret med minst én måneds varsel i brev til:
• medlemmene i Landsstyret
• lederne i fylkeslagene
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•
•

kontrollkomiteen
kontaktpersonene

Det ekstraordinære Landsmøtet kan bare behandle de saker som det er krevd
ekstraordinært Landsmøte for, og som er oppgitt i dagsorden.
Bestemmelsene i § 1.6 om hvem som har tale-, forslags- og stemmerett gjelder også på
ekstraordinært Landsmøte.
Landsstyrets forslag til vedtak:
§ 1.8 Ekstraordinært Landsmøte
Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles når Landsstyret eller minst halvparten av
fylkeslagene uten lokallag og lokallagene krever det.
Innkallingen gjøres av Landsstyret med minst én måneds varsel i brev til:
• medlemmene i Landsstyret
• lederne i fylkeslagene uten lokallag
• lederne i lokallagene
• kontrollkomiteen
• kontaktpersonene
Landsstyrets begrunnelse:
Tilføyelse av lokallag utheva i 1. og 2. avsnitt ifm at LNT nå har lokallag.
Kontaktpersonene strykes jmf § 1.6.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Ove Stanley Liland, Olav Fikse, Ove Stanley Liland, Angelica Bråten.
Innkomne forslag:
LNT Agder Fylkeslag: Erstatte «én måneds varsel i brev» med «én måneds skriftlig varsel».
Avstemning:
Innkommet forslag ble enstemmig vedtatt.
Innkomne forslag:
LNTBU: Legge inn LNTBU-styret på listen over hvem som skal få skriftlig innkalling.
Avstemning:
Innkommet forslag ble enstemmig vedtatt.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak, hensyntatt innkomne forslag, ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
§ 1.8 blir som følger:
§ 1.8 Ekstraordinært Landsmøte
Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles når Landsstyret eller minst halvparten av
fylkeslagene uten lokallag og lokallagene krever det.
Innkallingen gjøres av Landsstyret med minst én måneds skriftlig varsel til:
• medlemmene i Landsstyret
• medlemmene i LNTBU-styret
• lederne i fylkeslag uten lokallag
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•
•

lederne i lokallag
kontrollkomiteen

7.9 Vedtektsendring: Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte § 1.9
Gjeldende vedtekt:
§ 1.9 Ledermøte
Ledermøtet skal drøfte saker av prinsipiell og strategisk karakter for foreningen, herunder
Helsepolitisk program og Handlingsplan. Ledermøtets oppgave er å utvikle grunnlaget for
foreningens virksomhet og styrke kontakten mellom sentrale ledd og fylkesledd.
Ledermøtet avholdes hvert annet år, det året det ikke er Landsmøte, og innkalles skriftlig av
Landsstyret med minst én måneds varsel.
En representant for hvert fylkeslag, fortrinnsvis leder, og LNTBU, fortrinnsvis leder, innkalles
til Ledermøtet.
Ledermøtet skal få forelagt til orientering årsberetning, revidert regnskap,
revisjonsrapport(er), kontrollkomiteens rapport og budsjett.
Det tilstrebes å arrangere en årlig fagsamling regionalt eller nasjonalt i tilknytning til
Ledermøtet/Landsmøtet.
Landsstyrets forslag til vedtak:
§ 1.9 Ledermøte
Ledermøtet skal drøfte saker av prinsipiell og strategisk karakter for foreningen, herunder
Helsepolitisk program og Handlingsplan. Ledermøtets oppgave er å utvikle grunnlaget for
foreningens virksomhet og styrke kontakten mellom sentrale ledd, fylkesledd og lokalledd.
En representant for hvert lokallag og fylkeslag, fortrinnsvis leder, og LNTBU, fortrinnsvis
leder, innkalles til Ledermøtet.
Landsstyrets begrunnelse:
Tilføyelse av lokalledd i 1. avsnitt og lokallag i 3. avsnitt, uthevet.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tilføyelse av «lokalledd» i 1. avsnitt og «lokallag» i 3. avsnitt, i § 1.9 Ledermøte.
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7.10 Vedtektsendring: Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte § 1.10
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekt:
§ 1.10 Landsstyret
Landsstyret skal ha:
∙ leder
∙ nestleder
∙ økonomiansvarlig
∙ studieleder
∙ styremedlem
∙ styremedlem fra LNTBU ved leder, med nestleder som vara
∙ to varamedlemmer
Medlemmene og varamedlemmene velges for to år. Leder og nestleder kan
gjenvelges for maks tre toårs-perioder. Øvrige medlemmer og varamedlemmer har
ingen maksgrense for gjenvalg.
Landsstyret gjennomfører Landsmøtets beslutninger og er ansvarlig for LNTs
løpende arbeid mellom Landsmøtene. Ansetter daglig leder og nødvendig
personell til å ta seg av den daglige drift. Landsstyret, eller daglig leder etter
fullmakt, har kontakt med og forhandler med offentlige myndigheter,
organisasjoner, sykehus og andre som kan ha betydning for LNTs formål og
arbeidsområder.
Landsstyret holder styremøter minst fire ganger i året. Landsstyret er
beslutningsdyktig når minst halvparten av Landsstyrets medlemmer er til stede. Til
stede blant disse må leder eller nestleder være. Ved stemmelikhet i Landsstyret har
styrets leder, eller fungerende styreleder, dobbeltstemme. Landsstyrets medlemmer
kan få godtgjørelse for sine verv. Størrelsen på møtegodtgjørelsen fastsettes av
Landsmøtet etter forslag fra valgkomiteen.
Landsstyret fremmer forslag til Landsmøtet på ny valgkomité. Landsstyret utnevner
og kan tilbakekalle representanter til styrer og utvalg. Representantenes utgifter
dekkes i henhold til vedtak i Landsstyret.
Landsstyrets forslag til vedtak 3. avsnitt:
Landsstyret gjennomfører Landsmøtets beslutninger og er ansvarlig for LNTs løpende arbeid
mellom Landsmøtene. Ansetter daglig leder og nødvendig personell til å ta seg av den
daglige drift. Landsstyret, eller daglig leder etter fullmakt, har kontakt med og samhandler
med offentlige myndigheter, organisasjoner, helseforetak og andre som kan ha betydning
for LNTs formål og arbeidsområder.
Landsstyrets begrunnelse:
LNT har ikke myndighet til å forhandle og inngå avtaler med offentlige myndigheter.
Samhandling er et mer korrekt begrep. Sykehus endres til helseforetak som er dagens
benevnelse.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
«Forhandler» endres til «samhandler» og «sykehus» endres til «helseforetak» i § 1.10, 3.
avsnitt.
7.11 Vedtektsendring: Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte § 1.18
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekt:
§ 1.18. Fylkeslag
Medlemmer i LNT i samme fylke kan danne fylkeslag. Fylkeslagets styre godkjenner om
lokallag i fylket skal opprettes.
Navnet skal være Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, NN Fylkeslag (LNT,
NN Fylkeslag).
Standardvedtekter for fylkeslag vedtas av Landsmøtet. Standardvedtektene er grunnlaget
for vedtektene for det enkelte fylkeslag. Det enkelte fylkeslag gis mulighet til lokale
tilpasninger utover standardvedtektene.
Fylkeslaget har rett og plikt til å velge delegater til Landsmøtet med tale-, forslags- og
stemmerett ifølge reglene i § 1.6, 2. ledd.
Likepersonsarbeidet er en del av fylkeslagets virksomhet, og Besøkstjenestens leder skal
være representert i fylkeslagets styre. Det vises til egne retningslinjer som godkjennes av
Landsstyret.
25 % av medlemskontingenten fra fylkeslagenes totale medlemsmasse føres tilbake fra LNT
til fylkeslagene eller lokallagene (dersom fylkeslaget har lokallag), med unntak av
medlemskontingenten for medlemmer fra 0-35 år.
Landsstyrets forslag til vedtak:
§ 1.18. Fylkeslag
§ 1.18.1. Fylkeslag uten lokallag
Tekst som i gjeldende paragraf, kun innsettelse av underoverskrift.
§ 1.18.2 Fylkeslag med lokallag
Medlemmer i LNT i samme fylke kan danne fylkeslag. Standardvedtekter for fylkeslag
med lokallag under seg vedtas av Landsmøtet. Standardvedtektene er grunnlaget for
vedtektene for det enkelte fylkeslag. Det enkelte fylkeslag gis mulighet til lokale
tilpasninger utover standardvedtektene.
Fylkeslaget er organisatorisk overordnet lokallaget (-ene) i fylket og skal ivareta LNTs
interesser på fylkesplan. Fylkeslaget har ansvar for og skal hjelpe og støtte
lokallagene og særlig jobbe med å søke om driftsmidler fra relevante søknadsordninger
i tilhørende fylkeskommuner og det regionale helseforetaket. Tildelte midler fordeles til
lokallagene basert på medlemstall.
Landsstyrets begrunnelse:
For å klargjøre skille mellom fylkeslag med og uten lokallag, deles paragrafen opp i to
punkter. Fylkeslag med lokallag under seg fungerer som en overbygning over lokallaga, og
har et overordnet ansvar i fylket spesielt ift å søke på midler som utlyses på fylkesnivå.
Nåværende fylkeslagsvedtekt endres til vedtekt for fylkeslag med lokallag sak 7.14.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
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Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
«§ 1.18.1. Fylkeslag uten lokallag» og «§ 1.18.2 Fylkeslag med lokallag» opprettes under «§
1.18. Fylkeslag».

7.12 Vedtektsendring: Vedtekter for Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte § 1.19/NY 1.20
Forslagsstiller: LNTBU v/Nikolai Raabye Haugen, Birgitte B. Rosèn
Gjeldende vedtekt:
§ 1.19 LNTBU
LNTBU – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes Barn og
Ungdom, er LNTs egen barne- og ungdomsorganisasjon. LNTBU er en
avdeling under LNTs Landsstyre og skal ha eget styre og egne retningslinjer.
LNTBUs styre skal ha følgende medlemmer:
∙ leder
∙ nestleder
∙ familiekontakt
∙ styremedlem
∙ styremedlem
∙ varamedlem for familiekontakt
∙ to varamedlemmer for øvrige styremedlemmer
LNTBUs forslag til vedtak:
§ 1.19 LNTBU
LNTBU – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes Barn og
Ungdom, er LNTs egen barne- og ungdomsorganisasjon. LNTBU er en
avdeling underlagt LNT Landsstyre og skal ha eget styre og egne
retningslinjer. LNTBU styre skal ha følgende styremedlemmer:
∙ leder
∙ nestleder
∙ familiekontakt
∙ styremedlem
∙ styremedlem
∙ varamedlem for familiekontakt
∙ to varamedlemmer for øvrige styremedlemmer
Samtlige styremedlemmer i LNTBU skal være yngre enn 35 år, bortsett fra
familiekontakter. Familiekontaktene bør være foresatte av barn i pasientgruppen til
LNTBU.
LNTBUs begrunnelse:
Endringene er først og fremst for å presisere LNTBUs posisjon i LNT. Det er i tillegg lagt til
en setning angående styremedlemmers aldersgruppe og ønsket rolle for familiekontakt.
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Landsstyrets forslag til vedtak:
Forslag til endringer vedtas med unntak av at Landsstyre og egne retningslinjer består.
Første avsnitt foreslås som følger:
LNTBU – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes Barn og Ungdom, er LNTs
egen barne- og ungdomsorganisasjon. LNTBU er underlagt LNTs Landsstyre og skal ha
eget styre og egne retningslinjer. LNTBU skal ha følgende styremedlemmer:
Landsstyret begrunnelse:
LNTBUs retningslinjer ble utarbeidet og godkjent av LNTBUs styre og Landsstyret i 2018.
Det er viktig at LNTBU har egne skriftlige retningslinjer, siden de ikke er en egen
organisasjon med organisasjonsnummer og egne vedtekter. Det er viktig å skriftliggjøre hvor
LNTBU er organisatorisk i organisasjonen.

Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Sissel Lorentzen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
§ 1.19 endres til følgende: LNTBU – Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplantertes
Barn og Ungdom, er LNTs egen barne- og ungdomsorganisasjon. LNTBU er underlagt LNTs
Landsstyre og skal ha eget styre og egne retningslinjer. LNTBU skal ha følgende
styremedlemmer:
∙ leder
∙ nestleder
∙ familiekontakt
∙ styremedlem
∙ styremedlem
∙ varamedlem for familiekontakt
∙ to varamedlemmer for øvrige styremedlemmer
Samtlige styremedlemmer i LNTBU skal være yngre enn 35 år, bortsett fra familiekontakter.
Familiekontaktene bør være foresatte av barn i pasientgruppen til LNTBU.

7.13 Vedtektsendring
Standardvedtekt for fylkeslag Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte §
2.9
Forslagsstiller:
LNTBU v/Nikolai Raabye Haugen, Birgitte B. Rosèn
Gjeldende vedtekt:
§ 2.9 Fylkeslagets styre
Fylkeslagets styre skal minimum bestå av 3 – tre – personer:
∙ leder
∙ kasserer
∙ sekretær
Dersom fylkeslaget har Besøkstjeneste skal leder for Besøkstjenesten være representert i
fylkeslagets styre.
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I tillegg bør styret ha følgende funksjoner:
∙ nestleder
∙ studieleder
∙ 2 varamedlemmer
Fylkeslagets styre velges for to år, dog slik at leder, sekretær og studieleder velges
det ene året, og de øvrige det neste året. Varamedlemmer velges for ett år. Hvis
fylkeslagets årsmøte godtar det, kan en kandidat velges for ett år.
Styret og varamedlemmer kan gjenvelges.
Fylkeslagets styre skal ivareta fylkeslagets daglige virksomhet, herunder kontakt og
forhandlinger med offentlige myndigheter, organisasjoner, sykehus og andre på
fylkesplan som kan ha betydning for LNTs formål og arbeidsområder. Fylkeslagets
styre skal utarbeide årsplaner og budsjett som grunnlag for virksomheten.
Fylkeslagets styre skal holde styremøter minst fire ganger i året.
Fylkeslagets styre er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets
medlemmer er til stede. Til stede blant disse må leder eller nestleder være. Ved
stemmelikhet i fylkeslagets styre har styrets leder, eller fungerende styreleder
dobbeltstemme.
LNTBUs forslag til vedtak 2. avsnitt:
I tillegg bør styret ha følgende funksjoner:
∙ nestleder
∙ studieleder
∙ ungdomskontakt
∙ 2 varamedlemmer
LNTBUs begrunnelse:
Der barn blir representert gjennom andre organer som barne- og familieleiren, kontakten vi
har med barneklinikkene, faller ungdom og unge voksne fra, samtidig som de går gjennom
store endringer i overgangen fra barneklinikken til voksen. Med en ungdomskontakt kan
LNTBU få en direkte tilgang til ungdom og unge voksne i hele landet. Ungdomskontakter i
fylkeslagene har en vital funksjon for at LNTBU skal fungere som en representant for unge
nyresyke og transplanterte.
Landsstyrets forslag til vedtak:
LNTBUs forslag vedtas.
Landsstyrets begrunnelse:
Landsstyret er positiv til ungdomskontakt i lokal-/fylkeslagsstyrene. Noen av lokal/fylkeslagene har ungdomskontakt allerede og noen har ikke ungdomsmedlemmer i sitt
område som muliggjør ungdomskontakt i styre.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
«Ungdomskontakt» legges til under andre avsnitt i § 2.9 Fylkeslagets styre.
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7.14 Vedtektsendring
Standardvedtekt for fylkeslag Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekt:
Det vises til vedlagte dokument: Vedtekter vedtatt på LNTs Landsmøte 2019
Kapittel 2 – Standardvedtekter for fylkeslag
Landsstyret forslag til vedtak:
Ny standardvedtekt for fylkeslag med lokallag vedtas. Vedlagt.
Landsstyrets begrunnelse:
Kommentar til § 2.6
Lokallag underlagt fylkeslag innkaller alle medlemmer i sitt område med stemmerettigheter
på lokallagsårsmøte. Det overliggende fylkeslag innkaller da kun styrene i lokallagene i
tillegg til eget styre til årsmøte. Andre sammenlignbare FFO-organisasjoner gjør det på
denne måten.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Det ble ingen avstemning, da landsstyrets forslag til vedtak allerede hadde blitt vedtatt i sak
7.6
Vedtak:
Se sak 7.6.
7.15 Vedtektsendring: Hovedvedtekt, Standardvedtekt for fylkeslag og ny vedtekt
lokallag Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte § 1.22, 2.14
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekter:
§ 1.22 Bidrag til LNT
LNT kan motta offentlige bidrag, testamentariske gaver og andre gaver. Alle gaver skal føres
på egne kontoer i regnskapet og kan kun disponeres etter vedtak i Landsstyret.
§ 2.14 Bidrag til fylkeslaget
LNT, NN Fylkeslag kan motta offentlige bidrag, testamentariske gaver og andre gaver. Alle
gaver skal føres på egen konto og kan kun disponeres etter vedtak i Fylkeslagsstyret.
Landsstyrets forslag til vedtak i Hovedvedtekt, Standardvedtekt for lokallag og
fylkeslag uten lokallag og Standardvedtekt for fylkeslag med lokallag:
LNT kan motta offentlige bidrag, testamentariske gaver og andre gaver. Alle gaver skal
føres på egne kontoer i regnskapet. Landsstyret/Fylkeslagsstyret/Lokallagsstyret
(settes inn i den respektive vedtekt) vedtar på sine styremøter hvordan organisasjonens
inntekter skal benyttes.
Landsstyrets begrunnelse:
De respektive styrene vedtar hva inntekter skal benyttes til og det anses unødvendig
byråkratisk at det skal gjøres et vedtak for det enkelte bidrag, da det uansett er styrene som
er ansvarlig for driften. Alle inntekter og utgifter vil fremgå av regnskapet.
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Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
§ 1.22 endres til følgende: LNT kan motta offentlige bidrag, testamentariske gaver og andre
gaver. Alle gaver skal føres på egne kontoer i regnskapet. Landsstyret vedtar på sine
styremøter hvordan organisasjonens inntekter skal benyttes.
§ 2.14 endres til følgende: LNT kan motta offentlige bidrag, testamentariske gaver og andre
gaver. Alle gaver skal føres på egen kontoer i regnskapet. Fylkeslagsstyret vedtar på sine
styremøter hvordan organisasjonens inntekter skal benyttes.

7.16 Vedtektsendring: Hovedvedtekt, Standardvedtekt for fylkeslag og ny
lokallagsvedtekt Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte § 1.25, 2.17
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekter:
§ 1.26 Taushetsplikt
Tillitsvalgte og ansatte i LNT og dets fylkeslag/lag og utvalg har taushetsplikt i alle saker som
angår enkeltpersoner og andre (medlems)organisasjoner.
§ 2.17 Taushetsplikt
Tillitsvalgte og ansatte i LNT og dets fylkeslag/lag/utvalg har taushetsplikt i alle saker som angår
enkeltpersoner og andre (medlems)organisasjoner.
Landsstyrets forslag til vedtak i alle tre vedtektene:
Ansatte og alle som innehar et tillitsverv i LNT skal undertegne en taushetserklæring og har
taushetsplikt om medisinske og sosiale forhold vedrørende det enkelte medlem, ansatte og
organisasjonen.
Taushetserklæringen oppheves ikke selv om vervet fratres.
Andre som får kjennskap til slike opplysninger skal også signere taushetserklæring.
Landsstyrets begrunnelse:
Behov for utvidet presisering av taushetsplikten.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Teksten i § 1.26 og § 2.17 erstattes med følgende: «Ansatte og alle som innehar et tillitsverv
i LNT skal undertegne en taushetserklæring og har taushetsplikt om medisinske og sosiale
forhold vedrørende det enkelte medlem, ansatte og organisasjonen.
Taushetserklæringen oppheves ikke selv om vervet fratres.
Andre som får kjennskap til slike opplysninger skal også signere taushetserklæring.»
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7.17 Vedtektsendring: Vedtekter for «Fondet for forskning om nyresykdommer og
organtransplantasjon»
Forslagsstiller: Landsstyret
Gjeldende vedtekt:
§ 4.5 Fondets styre
Fondets styre består av fire personer.
1. En representant oppnevnt av Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT i samråd med Statlige helsemyndigheter.
2. En representant oppnevnt av LNT etter forslag fra helse- eller forsknings-institusjon.
3. En representant valgt av Landsmøtet i LNT som leder for styret.
4. Daglig leder i LNT eller en annen utpekt av Landsstyret.
Det er anledning til å oppnevne vararepresentanter for lederen og alle styremedlemmene.
Funksjonstiden for styremedlemmene nr. 2 og 3 er to år. Funksjonstiden for styremedlem nr.
1 bestemmes i samråd med Statlige helsemyndigheter. Styret kan gjenvelges. Daglig leder i
LNT evt. annen utpekt av Landsstyret fungerer samtidig som fondets sekretær.
Protokoll fra møtene sendes Landsstyret og Kontrollkomiteen.
§ 4.6 Styrets møter
Fondets styre skal ha møte minst en gang i året. Lederen innkaller styremøtene med minst to
ukers varsel. For at et vedtak skal være gyldig må minst to stemmer være avgitt for det. Ved
stemmelikhet kan lederen avgjøre saken.
§ 4.7 Revisor
Landsstyret i LNT skal oppnevne revisor for fondet.
Innen utgangen av februar måned skal styret ha sendt foregående års regnskap,
revisorrapport og årsberetning til Helse- og omsorgsdepartementet og LNT.
Landsstyrets forslag til vedtak:
§ 4.5 Fondets styre
Fondets styre består av fire personer.
1 En representant oppnevnt av Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte LNT i samråd med Statlige helsemyndigheter.
2 En To representanter oppnevnt av LNT etter forslag fra helse- eller forskningsinstitusjon.
3 En representant valgt av Landsmøtet i LNT som leder for styret.
4 Daglig leder i LNT eller en annen utpekt av Landsstyret.
Det er anledning til å oppnevne vararepresentanter for lederen og alle styremedlemmene.
Funksjonstiden for styremedlemmene nr. 2 og 3 er to år. Funksjonstiden for styremedlem nr.
1 bestemmes i samråd med Statlige helsemyndigheter. Styret kan gjenvelges. Daglig leder i
LNT evt. annen utpekt av Landsstyret fungerer samtidig som fondets sekretær.
Protokoll fra møtene sendes Landsstyret og Kontrollkomiteen.
§ 4.6 Styrets møter
Fondets styre skal har møter fysisk eller digitalt minst en gang i året ved tildeling av
forskningsmidler i nov. hvert år eller ved behov. Lederen innkaller styremøtene med minst to
ukers varsel. For at et vedtak skal være gyldig må minst to stemmer være avgitt for det. Ved
stemmelikhet kan lederen avgjøre saken.
§ 4.7 Revisor
Landsstyret i LNT skal oppnevne revisor for fondet.
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Innen utgangen av februar måned skal styret ha sendt foregående års regnskap,
revisorrapport og årsberetning til Helse- og omsorgsdepartementet og LNT.
Landsstyrets begrunnelse:
En opprydding ifm med at statlige myndigheter ikke lenger er med i styret i fondet, og at det
ikke er faste styremøter, men ved tildeling av midler og ellers ved behov.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Landsstyrets foreslåtte endringer i Vedtekter for «Fondet for forskning om nyresykdommer
og organtransplantasjon» ble vedtatt.

Sak 8/2021: Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
Forslagsstiller: Valgkomiteen
Valgkomiteens forslag til vedtak:
Godtgjørelse til Landsstyret:
Valgkomiteen foreslår ingen endring av godtgjørelsen.
Valgkomiteen foreslår at LNTBU får følgende godtgjørelse:
Kr 1000,- pr. møte til leder, kr 500,- pr. møte til øvrige medlemmer som deltar i møte.
Godtgjørelse gis for inntil 4 møter pr. år.
Forslagsstilller: Landsstyret
Landsstyrets forslag til vedtak:
Redaksjonskomiteens medlemmer mottar kr 500,- pr. møte inntil 4 møter pr. år.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Leif Tore Lorentzen, Marit Gonsholt, Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ingen endring av godtgjørelsen til Landsstyrets medlemmer.
LNTBU får følgende godtgjørelse:
Kr. 1000,- pr. møte til leder, kr. 500,- pr. møte til øvrige medlemmer som deltar i møte.
Godtgjørelse gis for inntil 4 møter pr. år.
Redaksjonskomiteens medlemmer mottar kr 500,- pr. møte inntil 4 møter pr. år.

25

Sak 9/2021: LNTs Handlingsplan og Helsepolitiske program
Landsstyrets forslag til vedtak:
Helsepolitisk program for 2021–2025 vedtas.
Handlingsplan 2021–2023 vedtas.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Lars Skar, Leif Tore Lorentzen, Marit Gonsolt, Olav Fikse, Knut
Magne Ellingsen, Olav Fikse, Karin Søraunet, Knut Magne Ellingsen.
Innkomne forslag:
LNT, Nord-Trøndelag Fylkeslag: Legge inn følgende punkt i handlingsplanen under punktet
«Forebygging»: «Redusere økningen i organsvikt ved, i samarbeid med andre
organisasjoner og helsemyndigheter, å forebygge og bremse utviklingen av kronisk
nyresykdom.»
Avstemning:
LNT, Nord-Trøndelag Fylkeslags innkomne forslag ble enstemmig vedtatt.
Innkomne forslag:
LNT, Nordland Fylkeslag: Landstyret legger inn punkt om reisetid i handlingsplanen under
punktet «Dialyse».
Avstemning:
LNT, Nordland Fylkeslags innkomne forslag ble enstemmig vedtatt.
Innkomne forslag:
LNT, Nordland Fylkeslag: Fylkeslaget ber landsstyret vurdere tiltak som kan hjelpe
medlemmer som opplever økonomiske utfordringer knyttet til frikort og egenandeler på
nyåret.
Avstemning:
LNT, Nordland Fylkeslags innkomne forslag ble enstemmig vedtatt.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, hensyntatt innkomne forslag.
Vedtak:
Handlingsplan for 2021-2023 og Helsepolitisk program for 2021-2025, med vedtatte
endringer, ble vedtatt.
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Sak 10/2021: Fastsettelse av medlemskontingenten
Forslagsstiller: Landsstyret
Landsstyrets forslag til vedtak:
Ingen økning i medlemskontingent fra 1.1.2022, gjelder alle medlemskategorier.
Landsstyrets begrunnelse:
Medlemskontingenten for hoved- og støttemedlem og firma ble økt fra 1.1.2018. Det
anbefales ikke en ytterligere økning av medlemskontingenten på bakgrunn av at LNT er en
liten organisasjon med ca 3000 medlemmer og størrelsen på medlemskontingenten må
«speile» størrelsen.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ingen økning i medlemskontingent fra 1.1.2022, gjelder alle medlemskategorier.

Sak 11/2021: Budsjett
LNTs budsjett for 2021 og 2022 ble presentert av Marit Gonsholt.
Landsstyrets forslag til vedtak:
Det fremlagte budsjett for 2021 og 2022 tas til etterretning.
Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Marit Gonsholt, Lars Skar, Marit Gonsholt, Leif Tore Lorentzen.
Avstemning:
Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det fremlagte budsjett for 2021 og 2022 tas til etterretning.

27

Sak 12/2021: Valg
Valgkomitéen har bestått av:
Leder
Olav Fikse
Medlem
Stein Arve Pettersen
Medlem LNTBU
Angelica Bråten (oppnevnt, da den valgte representanten trakk seg)

Valgkomiteens innstilling 2021-2023
Valgkomiteens enstemmige innstilling:
Landsstyret
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem LNTBU
Varamedlem
Varamedlem

Lars Skar
Marianne Sundvor

Innlandet
Vestland

Gjenvalg
Ny posisjon

Arve Nordlie
Odd Øyvind Johansen
Ena-Marie Roland
Per Arne Skjeldestad
Jan Amund Lanner

Innlandet
Agder
Agder
Vestland
Telemark

Gjenvalg
Ny posisjon
Ny
Ny
Ny

Leder av LNTs forskningsfond
Leder av Landsstyret, Lars Skar
LNTBU
Leder
Nestleder
Familiekontakt
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara familiekontakt

Ena-Marie Roland
Nikolai Raabye Haugen
Magnus Holm
Birgitte Blekesaune Rosén
Sissel Lorentzen
Guro Helene Sørdalen
Martin Nedregotten
Bente Steffensen

Agder
Ny posisjon
Nordland
Gjenvalg
Vestfold
Ny
Sør-Trøndelag
Gjenvalg
Nordland
Ny posisjon
Oslo og Akershus
Ny
Møre og Romsdal
Ny
Vestfold og Telemark Ny

Kontrollkomité
Leder
Medlem
Varamedlem

Arild Engen
Leif Tore Lorentzen
Martin Jakobsen

Oslo/Akershus
Nordland
Sør-Trøndelag

Ny posisjon
Ny posisjon
Ny

Nord-Trøndelag
Innlandet
Østfold

Gjenvalg
Ny
Gjenvalg

Landstyrets innstilling til valgkomité 2021 – 2023
Leder
Medlem
Varamedlem

Olav Fikse
Finn Larsson
Rita Molvik

Ordskifte:
Knut Magne Ellingsen, Olav Fikse, Knut Magne Ellingsen, Finn Larsson, Knut Magne
Ellingsen.
Innkomne forslag:
Benkeforslag på økonomiansvarlig ved Finn Larsson: Olav Fikse. Benkeforslag på leder av
valgkomiteen ved Olav Fikse: Angelica Bråten.
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Avstemning:
Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tillitsvalgte etter valg:
Landsstyret
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Studieleder
Styremedlem
Styremedlem LNTBU
Varamedlem
Varamedlem

Lars Skar
Marianne Sundvor
Olav Fikse
Arve Nordlie
Odd Øyvind Johansen
Ena-Marie Roland
Per Arne Skjeldestad
Jan Amund Lanner

2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023

Leder av LNTs forskningsfond
Leder av Landsstyret, Lars Skar
LNTBU
Leder
Nestleder
Familiekontakt
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Vara familiekontakt

Ena-Marie Roland
Nikolai Raabye Haugen
Magnus Holm
Birgitte Blekesaune Rosén
Sissel Lorentzen
Guro Helene Sørdalen
Martin Nedregotten
Bente Steffensen

2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023

Kontrollkomité
Leder
Medlem
Varamedlem

Arild Engen
Leif Tore Lorentzen
Martin Jakobsen

2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023

Valgkomité 2021 – 2023
Leder
Medlem
Varamedlem

Angelica Bråten
Finn Larsson
Rita Molvik

2021 - 2023
2021 - 2023
2021 - 2023
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Sak 13/2021: Sted for neste Landsmøte
Innkomne forslag:
LNT, Vestland Fylkeslag: Bergen.
Vedtak:
Innkommet forslag ble enstemmig vedtatt.

Oslo 8. november 2021

___________________________
Jon Anker Lisberg Sarpebakken
referent

Marianne Sundvor
protokollunderskriver

______________________
Marit Lundberg
referent

_______________________
Jørgen Bakke
sign.
protokollunderskriver

Til referentene:
Protokoll fra Landsmøtet skal være kortfattet og inneholde:
1) Saksnummer og saksnavn
2) Forslag til innstilling
3) En kortfattet redegjørelse for saken og innstillingen
4) Føre fortløpende navn på hvem som har hatt ordet i
debatten
5) Gjengivelse av vedtak med antall avgitte stemmer for og
mot, samt oppgi hvorvidt forslaget har fått det nødvendige
flertall eller om det falt.
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