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Kapittel 1 – Hovedvedtekter
§ 1.1 Navn
Foreningens navn er Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte – LNT.

§ 1.2 Formål
LNTs formål er å ivareta uremi-/dialysepasienters og organtransplantertes spesielle interesser, samt bidra til
forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt
holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene.
LNT er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon.

§ 1.3 Arbeidsområder
LNTs arbeidsområder vil til enhver tid være beskrevet i foreningens Helsepolitiske program og Handlingsplan.

§ 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.
LNT tilbyr hoved-/støttemedlemskap, ungdomsmedlemskap og familiemedlemskap. 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 administrasjon.
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.

§ 1.5 LNTs organisasjon
LNT har følgende oppbygning:
 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.
LNT kan være medlem i organisasjoner som tjener foreningens formål. Medlemskap i andre organisasjoner vedtas
av Landsstyret.

§ 1.6 Landsmøtet
LNTs øverste myndighet er Landsmøtet.
På Landsmøtet har følgende tale-, forslags- og stemmerett:
 medlemmer av Landsstyret
 medlemmer av LNTBU-styret
 delegater fra fylkeslag uten lokallag
 delegater fra lokallag
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På Landsmøtet har følgende talerett:
 Kontrollkomiteen
 Valgkomiteen
 Daglig leder
Landsstyret har ikke stemmerett under behandling av regnskap og årsberetning.
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.
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 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.
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.
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. Landsstyret fører forslaget opp på dagsorden under § 1.7 pkt. 7 – «Innkomne forslag».

§ 1.7 Dagsorden på Landsmøtet
Dagsorden fastsettes av Landsstyret og sendes ut sammen med innkallelsen til de stemmeberettigede. På
forespørsel sendes dagsorden til andre medlemmer.
Dagsorden skal inneholde følgende punkter:
1. Åpning av Landsmøtet med godkjenning av innkalling, de stemmeberettigede representanter, dagsorden
og forretningsorden.
2. Valg av møteleder(-e), 2 referenter, 3 personer til redaksjonsutvalg, 2 personer til tellekorps, samt 2 til å
underskrive protokollen
3. Årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Revisjonsrapport(er)
6. Kontrollkomiteens rapport
7. Innkomne forslag
8. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
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9.
10.
11.
12.

LNTs Helsepolitiske program og Handlingsplan.
Fastsettelse av medlemskontingenten
Budsjett
Valg;
 Landsstyre
 LNTBUs styre
 Valgkomité
 Kontrollkomité
 Leder av Forskningsfondet
13. Sted for neste Landsmøte

§ 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 skriftlig varsel til:

medlemmene i Landsstyret

medlemmene i LNTBU-styret

lederne i fylkeslag uten lokallag

lederne i lokallag

kontrollkomiteen
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.

§ 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.
Ledermøtet avholdes hvert annet år, det året det ikke er landsmøte, og innkalles skriftlig av Landsstyret med minst
én måneds varsel.
LNTBU-styret, en representant for hvert lokallag og fylkeslag, 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.

§ 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 samhandler med offentlige myndigheter, organisasjoner, helseforetak og andre som
kan ha betydning for LNTs formål og arbeidsområder.

5

LNTs vedtekter
Vedtatt på LNTs Landsmøte 2021
_________________________________________________________________________________________________________________

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.

§ 1.11 Arbeidsutvalg
Landsstyret kan nedsette et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av daglig leder, leder, nestleder og saksansvarlig
styremedlem. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i løpende saker mellom styremøtene. Arbeidsutvalget har møter
ved behov. Møtene i arbeidsutvalget kan avvikles som telefonmøter.

§ 1.12 Styreleders oppgaver
Styreleder har hovedansvaret for å representere og uttale seg på vegne av foreningen, men kan delegere
oppgaver til daglig leder.
Styrelederen forhandler på LNTs vegne i viktige saker i samarbeid med de øvrige styremedlemmer og daglig leder.
Styrelederen er daglig leders nærmeste overordnede.
Det er styreleders oppgave å lede styremøtene og arbeidsutvalgsmøtene, påse at protokoll blir ført og godkjenne
denne ved sin underskrift.

§ 1.13 Daglig leder
LNT kan ha en daglig leder som ansettes og avskjediges av Landsstyret som også fastsetter lønn og øvrige vilkår.
Daglig leder har ansvaret for den daglige drift og forbereder saker til Landsstyret. Daglig leder er Landsstyrets
sekretær.
Daglig leder skal meddele lederen alle saker han/hun får kjennskap til som har betydning utover den daglige drift.
Daglig leder kan delegere representasjon internt i administrasjonen.
Daglig leder har rett og plikt til å delta på Landsmøter, Ledermøter og Landsstyremøter.
Tillitsvalgte kan ikke være ansatt i organisasjonen.

§ 1.14 Regnskap og revisjon
Landsstyret er ansvarlig for at det blir ført regnskap for LNT.
Regnskapet følger kalenderåret og skal være avsluttet senest innen utgangen av februar måned.
Regnskapet skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor innen tre uker før utsendelse av
saksdokumenter til Landsmøtet.

§ 1.15 Kontrollkomité
Landsmøtet skal velge to medlemmer og ett varamedlem til kontrollkomiteen. De har en funksjonstid på to år.
Komitémedlemmene kan gjenvelges.
Kontrollkomiteen skal etter hvert styremøte ha tilsendt utskrift av styreprotokollen. De skal videre ha oversendt
LNTs regnskap og revisjonsberetning fra den eksterne revisor.
Kontrollkomiteen skal følge med i Landsforeningens styrende organers disponeringer av LNTs midler og drift.
De kan stille spørsmål i saker hvor de har behov for flere opplysninger eller forklaringer. Landsstyret og daglig
leder har plikt til å besvare slike henvendelser, og la den valgte Kontrollkomité få innsyn i nødvendige dokumenter.
Kontrollkomiteen skal avgi rapport senest én uke før utsendelse av saksdokumentene til landsmøte/ledermøtedelegatene. Komitérapporten skal vedlegges saksdokumentene til Landsmøtet/Ledermøtet.
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§ 1.16 Valgkomité
Landsmøtet velger valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene kan gjenvelges to
ganger.
Valgkomiteen skal innstille kandidater til følgende sentrale funksjoner: Landsstyre, LNTBU-styre, kontrollkomité og
leder av Forskningsfondet, og komme med forslag til Landsmøtet på møtegodtgjørelse for Landsstyrets
medlemmer.
Valgkomiteen skal arbeide iht. Veileder for valgkomiteen, som er vedtatt av LNTs Landsstyre.
Valgkomiteen skal avgi sin innstilling senest én uke før utsendelse av saksdokumentene til delegatene.
Valgkomiteens innstilling skal vedlegges saksdokumentene til Landsmøtet.

§ 1.17 Medlemsblad
Foreningen skal utgi medlemsblad. Daglig leder er ansvarlig redaktør. Daglig leder kan, i samråd med Landsstyret,
for kortere eller lengre perioder overføre redaktøransvaret til andre.

§ 1.18 Fylkeslag
§ 1.18.1 Fylkeslag uten lokallag
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.

§ 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.

§ 1.19 Lokallag
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.
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§ 1.20 LNTBU
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.

§ 1.21 Signatur og fullmakter
LNTs signatur innehas av styreleder sammen med daglig leder. Landsstyret kan meddele prokura og andre
fullmakter.

§ 1.22 Foreningens fond
LNT har følgende fond:
 Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon.
Landsmøtet vedtar egne vedtekter, eller retningslinjer, for fondet.

§ 1.23 Bidrag til LNT
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.

§ 1.24 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært Landsmøte.
Forslag til vedtektsendring må være tatt med i den utsendte dagsorden.
For at en vedtektsendring skal være vedtatt må minst 2/3 av de avgitte stemmer være for vedtektsendringen.

§ 1.25 Oppløsning av LNT
Et forslag om oppløsning av LNT kan bare vedtas i et ekstraordinært Landsmøte som innkalles med dette som
eneste sak på dagsorden.
For at en oppløsning skal være vedtatt må minst 2/3 av de avgitte stemmer være avgitt for oppløsning. Videre må
2/3 av de stemmeberettigede på det ekstraordinære Landsmøtet være til stede.
De aktiva LNT eier ved oppløsning etter at alle passiva er dekket, skal gis til OUS Rikshospitalet som skal disponere
beløpet til forskning i nyresykdommer og/eller organtransplantasjon.

§ 1.26 Taushetsplikt
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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Kapittel 2
Standardvedtekter for fylkeslag med lokallag
§ 2.1 Navn
Foreningens navn er Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, NN Fylkeslag. Navnet forkortes LNT, NN
Fylkeslag.

§ 2.2 Formål
Formålet til LNT, NN Fylkeslag er å ivareta uremi- /dialysepasienters og organtransplantertes spesielle interesser, samt
bidra til forebygging av organsvikt. Fylkeslaget skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres
pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppen. Fylkeslaget skal
ivareta medlemmenes generelle interesser overfor myndighetene innen sitt fylke.
LNT er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon.

§ 2.3 Arbeidsområder
Fylkeslaget har plikt til å organisere virksomheten innen sitt fylke på vegne av LNT. Fylkeslagenes arbeidsområder
vil til enhver tid være beskrevet i LNTs Helsepolitiske program og Handlingsplan. I tillegg bør fylkene selv ha
utarbeidet et arbeidsprogram tilpasset forholdene i eget fylke.

§ 2.4 Tillitsverv
Kun betalende personlige medlemmer som har fylt 15 år kan inneha verv i Fylkeslaget. Alle betalende personlige
medlemmer som har fylt 15 år har samme rettigheter. Hovedmedlemmer (pasientmedlemmer) og deres pårørende
skal ha flertall i alle fylkeslagets styrende organer.

§ 2.5 Fylkeslagets organisasjon
Fylkeslagene skal ha følgende organer:
 Årsmøte
 Fylkeslagsstyre
Undergrupper og utvalg opprettes og nedlegges av fylkeslagets årsmøte.

§ 2.6 Årsmøtet
Fylkeslagets øverste myndighet er årsmøtet.

På årsmøtet har alle personlige medlemmer i fylkeslagets styre og styrene i lokallag som har fylt 15 år, lik møte-, tale- og
forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
En representant for de valgte revisorer skal innkalles til årsmøtet for å legge fram revisjonsrapport.
Lederen eller i dennes sted et annet medlem av valgkomiteen skal innkalles til årsmøtet for å legge fram komiteens innstilling.
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Fylkeslagene innkaller styrene i lokallag med minst 1 måneds varsel.

Tid, sted og program for årsmøtet fastsettes av Fylkeslagets styre.
Vedtak på årsmøtet krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Enhver stemmeberettiget kan kreve skriftlig avstemming.
Forslag til årsmøtet kan fremmes av alle personlige medlemmer i fylkeslagets styre og styrene i lokallag og må
fremlegges for Fylkeslagets styre innen 14 dager før årsmøtet avholdes. Fylkeslagets styre fører forslaget opp på
dagsorden under § 2.7 pkt. 5 – ”Innkomne forslag”.
Etter årsmøtet skal styret sørge for at protokoll fra årsmøtet, årsberetning, revidert regnskap og oversikt over det
valgte styret sendes LNTs sekretariat innen 1. april.
Protokoll fra årsmøtet kunngjøres til alle medlemmer.
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§ 2.7 Dagsorden på årsmøtet
Dagsorden fastsettes av Fylkeslagets styre, og sendes ut sammen med innkallingen til medlemmene. Dagsorden skal
inneholde følgende punkter;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning av årsmøtet med godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent, samt 2 protokollunderskrivere
Årsberetning
Revidert regnskap og revisjonsrapport
Innkomne forslag
Handlingsplan for perioden
Budsjett
Valg av;
 Fylkeslagsstyre
 valgkomité
 2 revisorer
 medarbeider som er ansvarlig for stoff til LNT-nytt
 delegat(er) til LNTs Landsmøte
 andre valg.

§ 2.8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når fylkeslagets styre eller minst halvparten av styremedlemmene i lokallaget
(-ene) krever det.
Innkallingen gjøres av fylkeslagets styre med minst 14 dagers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle
de saker som det er krevd ekstraordinært årsmøte for og som er oppgitt i dagsorden. Bestemmelsene i § 2.6 om hvem
som har tale- forslags- og stemmerett gjelder også på ekstraordinært årsmøte.

§ 2.9 Fylkeslagets styre
Fylkeslagets styre skal minimum bestå av 3 – tre – personer:
 leder
 kasserer
 sekretær
I tillegg bør styret ha følgende funksjoner:
 nestleder
 studieleder
 ungdomskontakt
 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.
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.
Fylkeslagets styre skal ivareta fylkeslagets daglige virksomhet, herunder kontakt og samhandling med offentlige
myndigheter, organisasjoner, helseforetak 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.
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§ 2.10 Lederens oppgaver
Lederen representerer Fylkeslaget utad og er den som på Fylkeslagets vegne underskriver offisielle dokumenter og
gir offentlige uttalelser. Det er lederens oppgave å lede styremøtene, påse at sekretæren fører protokoll og
godkjenne protokollen med sin underskrift.
Lederen skal påse at det sendes ut skriftlig innkalling til styremøtene m/ dagsorden.

§ 2.11 Valgte revisorer
LNT, NN Fylkeslag skal ha to valgte revisorer som velges av årsmøtet. De har hver en funksjonstid på to år, dog slik
at det velges en hvert år. Revisorene kan gjenvelges. De valgte revisorer skal følge med i Fylkeslagets disponering
av lagets midler, og skal etter hvert styremøte ha tilsendt utskrift av styreprotokollen. De skal videre ha oversendt
Fylkeslagets regnskap i rimelig tid før årsmøtet. De kan stille spørsmål i saker hvor de har behov for flere opplysninger eller forklaringer. Fylkeslagets styre har plikt til å besvare slike henvendelser, og la de valgte revisorer få
innsyn i de nødvendige dokumenter.
De valgte revisorer skal avgi revisjonsrapport til årsmøtet.

§ 2.12 Valgkomité
LNT, NN Fylkeslag skal ha en valgkomité som velges av årsmøtet. Den skal bestå av tre medlemmer. Hvert medlem
har funksjonstid på tre år. Det velges ett medlem hvert år ved at den som har sittet tre år går ut. Det utgåtte
medlem kan gjenvelges. Hvis et medlem går ut i sin periode, velges på første årsmøte et nytt medlem for resten av
valgperioden. Dette medlem kan ved utløpet av valgperioden velges som ordinært medlem. Valgkomiteen skal
senest en måned før årsmøtet legge frem forslag til kandidater til de tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

§ 2.13 Lokallag
Fylkeslagets styre godkjenner opprettelse og organisatoriske endringer av lokallag innen fylket.

§ 2.14 Bidrag til fylkeslaget
LNT kan motta offentlige bidrag, testamentariske gaver og andre gaver. Alle gaver skal føres på egne kontoer i
regnskapet. Fylkeslagsstyret vedtar på sine styremøter hvordan organisasjonens inntekter skal benyttes.

§ 2.15 Vedtektsendringer
Standardvedtekter for fylkeslag vedtas på Landsmøtet. Endringer i standardvedtektene for fylkeslag kan kun skje på
ordinært eller ekstraordinært Landsmøte i LNT. Forslag til vedtektsendring må være tatt med i den utsendte
dagsorden. Standardvedtektene er grunnlag for det enkelte fylkeslag.
Lokale tillegg til standardvedtektene må vedtas på årsmøtet i det enkelte fylkeslag. Forslag til endringer utover
standardvedtektene må være med i den utsendte dagsorden.
For at en vedtektsendring skal være vedtatt, må minst 2/3 del av de avgitte stemmer være for vedtektsendringen.

§ 2.16 Oppløsning av LNT, NN Fylkeslag
Et forslag om oppløsning av LNT, NN Fylkeslag kan bare vedtas i et ekstraordinært årsmøte som innkalles med
dette som eneste sak på dagsorden.
Minst 2/3 av de avgitte stemmer må være avgitt for oppløsning.
De aktiva LNT, NN Fylkeslag eier ved oppløsningen etter at alle passiva er dekket, skal i sin helhet overføres til
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte og settes av til fremtidig start i det aktuelle fylket.

§ 2.17 Taushetsplikt
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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Kapittel 3
Standardvedtekter for lokallag og fylkeslag uten lokallag
§ 3.1 Navn
Foreningens navn er Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, NN Lokallag/NN Fylkeslag. Navnet forkortes
LNT, NN Lokallag/NN Fylkeslag.

§ 3.2 Formål
Formålet til LNT, NN Lokallag/NN Fylkeslag er å ivareta uremi- /dialysepasienters og organtransplantertes spesielle
interesser, samt bidra til forebygging av organsvikt. Lokal-/fylkeslaget skal gi informasjon og drive rådgivning overfor
pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppen.
Lokal-/fylkeslaget skal ivareta medlemmenes generelle interesser overfor myndighetene innen sitt område/fylke.
LNT er en partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon.

§ 3.3 Arbeidsområder
Lokal-/fylkeslaget har plikt til å organisere virksomheten innen sitt lokal-/fylkesområde på vegne av LNT. Lokal/fylkeslagenes arbeidsområder vil til enhver tid være beskrevet i LNTs Helsepolitiske program og Handlingsplan. I
tillegg bør lokal-/fylkeslagene selv ha utarbeidet et arbeidsprogram tilpasset forholdene i eget område/fylke.

§ 3.4 Medlemskap
Medlemmer av LNT er medlemmer av det lokal-/fylkeslag uten lokallag de geografisk tilhører. Medlemmer kan
etter ønske overføres til annet lokal- eller fylkeslag uten lokallag eller stå uten lokal- eller fylkeslagstilknytning.
Kun betalende personlige medlemmer som har fylt 15 år kan inneha verv i lokal-/fylkeslaget. Alle betalende
personlige medlemmer som har fylt 15 år har samme rettigheter. Hovedmedlemmer (pasientmedlemmer) og deres
pårørende skal ha flertall i alle lokal-/fylkeslagets styrende organer.

§ 3.5 Lokal-/fylkeslagets organisasjon
Lokal-/fylkeslagene har følgende oppbygning:
 Årsmøte
 Lokal-/fylkeslagsstyre
Undergrupper og utvalg opprettes og nedlegges av lokal-/fylkeslagets årsmøte.
Lokallag har tilsvarende funksjon som fylkeslag uten lokallag og har samme vedtekt.

§ 3.6 Årsmøtet
Lokal-/fylkeslagets øverste myndighet er årsmøtet.
På årsmøtet har alle personlige medlemmer som har fylt 15 år, lik møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg
velge til representant.
En representant for de valgte revisorer skal innkalles til årsmøtet for å legge fram revisjonsrapport.
Lederen eller i dennes sted et annet medlem av valgkomiteen skal innkalles til årsmøtet for å legge fram komiteens
innstilling.
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. mars. Lokal-/fylkeslagene innkaller medlemmene med minst 1 måneds varsel.
Tid, sted og program for årsmøtet fastsettes av lokal-/fylkeslagets styre.
Vedtak på årsmøtet krever mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Enhver stemmeberettiget kan kreve skriftlig avstemming.
Forslag til årsmøtet kan fremmes av alle personlige medlemmer og må fremlegges for lokal-/fylkeslagets styre
innen 14 dager før årsmøtet avholdes. Lokal-/fylkeslagets styre fører forslaget opp på dagsorden under § 3.7 pkt. 5
– ”Innkomne forslag”.
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Etter årsmøtet skal styret sørge for at protokoll fra årsmøtet, årsberetning, revidert regnskap og oversikt over det
valgte styret sendes LNTs sekretariat innen 1. april.
Protokoll fra årsmøtet kunngjøres til alle medlemmer.

§ 3.7 Dagsorden på årsmøtet
Dagsorden fastsettes av lokal-/fylkeslagets styre, og sendes ut sammen med innkallingen til medlemmene. Dagsorden
skal inneholde følgende punkter;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning av årsmøtet med godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av møteleder og referent, samt 2 protokollunderskrivere.
Årsberetning for lokal-/fylkeslagsstyret inkl. besøkstjenesten
Revidert regnskap og revisjonsrapport
Innkomne forslag
Handlingsplan for perioden
Budsjett
Valg av;
 Lokal-/fylkeslagsstyre
 valgkomité
 2 revisorer
 medarbeider som er ansvarlig for stoff til LNT-nytt
 delegat(er) til LNTs Landsmøte
 andre valg.

§ 3.8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når lokal-/fylkeslagets styre eller minst halvparten av de personlige
medlemmene krever det.
Innkallingen gjøres av lokal-/fylkeslagets styre med minst 14 dagers varsel. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare
behandle de saker som det er krevd ekstraordinært årsmøte for og som er oppgitt i dagsorden. Bestemmelsene i § 3.6
om hvem som har tale- forslags- og stemmerett gjelder også på ekstraordinært årsmøte.

§ 3.9 Lokal-/fylkeslagets styre
Lokal-/fylkeslagets styre skal minimum bestå av 3 – tre – personer:
 leder
 kasserer
 sekretær
Dersom lokal-/fylkeslaget har Besøkstjeneste skal leder for Besøkstjenesten være representert i lokal-/fylkeslagets
styre.
I tillegg bør styret ha følgende funksjoner:
 nestleder
 studieleder
 ungdomskontakt
 2 varamedlemmer
Lokal-/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 lokal-/fylkeslagets årsmøte godtar det, kan en kandidat
velges for ett år.
Styret og varamedlemmer kan gjenvelges.
Lokal-/fylkeslagets styre skal ivareta lokal-/fylkeslagets daglige virksomhet, herunder kontakt og samhandling med
offentlige myndigheter, organisasjoner, helseforetak og andre på lokalt plan som kan ha betydning for LNTs formål og
arbeidsområder. Lokal-/fylkeslagets styre skal utarbeide årsplaner og budsjett som grunnlag for virksomheten.
Lokal-/fylkeslagets styre skal holde styremøter minst fire ganger i året.
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Lokal-/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 lokal-/fylkeslagets styre har styrets leder, eller fungerende
styreleder, dobbeltstemme.

3.10 Lederens oppgaver
Lederen representerer lokal-/fylkeslaget utad og er den som på lokal-/fylkeslagets vegne underskriver offisielle
dokumenter og gir offentlige uttalelser. Det er lederens oppgave å lede styremøtene, påse at sekretæren fører
protokoll og godkjenne protokollen med sin underskrift.
Lederen skal påse at det sendes ut skriftlig innkalling til styremøtene m/ dagsorden.

§ 3.11 Valgte revisorer
LNT, NN Lokal/Fylkeslag skal ha to valgte revisorer som velges av årsmøtet. De har hver en funksjonstid på to år,
dog slik at det velges en hvert år. Revisorene kan gjenvelges. De valgte revisorer skal følge med i lokal-/fylkeslagets
disponering av lagets midler, og skal etter hvert styremøte ha tilsendt utskrift av styreprotokollen. De skal videre
ha oversendt lokal-/fylkeslagets regnskap i rimelig tid før årsmøtet. De kan stille spørsmål i saker hvor de har
behov for flere opplysninger eller forklaringer. Lokal-/fylkeslagets styre har plikt til å besvare slike henvendelser, og
la de valgte revisorer få innsyn i de nødvendige dokumenter.
De valgte revisorer skal avgi revisjonsrapport til årsmøtet.

§ 3.12 Valgkomité
LNT, NN Lokal-/Fylkeslag skal ha en valgkomité som velges av årsmøtet. Den skal bestå av tre medlemmer. Hvert
medlem har funksjonstid på tre år. Det velges ett medlem hvert år ved at den som har sittet tre år går ut. Det
utgåtte medlem kan gjenvelges. Hvis et medlem går ut i sin periode, velges på første årsmøte et nytt medlem for
resten av valgperioden. Dette medlem kan ved utløpet av valgperioden velges som ordinært medlem.
Valgkomiteen skal senest en måned før årsmøtet legge frem forslag til kandidater til de tillitsverv som skal velges
på årsmøtet.

§ 3.13 Bidrag til lokal- og fylkeslag uten lokallag
LNT kan motta offentlige bidrag, testamentariske gaver og andre gaver. Alle gaver skal føres på egne kontoer i
regnskapet. Lokallag-/fylkeslagsstyret vedtar på sine styremøter hvordan organisasjonens inntekter skal benyttes.

§ 3.14 Vedtektsendringer
Standardvedtekter for lokal-/fylkeslag uten lokallag vedtas på Landsmøtet. Endringer i standardvedtektene for lokal/fylkeslag uten lokallag kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært Landsmøte i LNT. Forslag til vedtektsendring må
være tatt med i den utsendte dagsorden. Standardvedtektene er grunnlag for det enkelte lokal-/fylkeslag uten lokallag.
Lokale tillegg til standardvedtektene må vedtas på årsmøtet i det enkelte lokal-/fylkeslag uten lokallag. Forslag til
endringer utover standardvedtektene må være med i den utsendte dagsorden.
For at en vedtektsendring skal være vedtatt, må minst 2/3 del av de avgitte stemmer være for vedtektsendringen.

§ 3.15 Deling/sammenslåing/opprettelse av lokallag
Det er adgang til å dele, slå sammen eller opprette nye lokallag. Fylkeslagets styre godkjenner organisatoriske
endringer av lokallag eller opprettelse av nye. Endringen vil trå i kraft ved det nye lokallagets første årsmøte.

§ 3.16 Oppløsning av LNT, NN Lokal-/Fylkeslag uten lokallag
Et forslag om oppløsning av LNT, NN Lokal-/Fylkeslag uten lokallag kan bare vedtas i et ekstraordinært årsmøte
som innkalles med dette som eneste sak på dagsorden.
Minst 2/3 av de avgitte stemmer må være avgitt for oppløsning.
De aktiva LNT, NN Lokal-/Fylkeslag eier ved oppløsningen etter at alle passiva er dekket, skal i sin helhet overføres
til henholdsvis fylkeslaget eller LNT sentralt og settes av til fremtidig start i det aktuelle området/fylket.
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§ 3.17 Taushetsplikt
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.

Kapittel 4 – Vedtekter for «Fondet for forskning om nyresykdommer og
organtransplantasjon»
§ 4.1 Fondets formål
Fondets formål er å styrke kunnskapene om nyresykdommer, organtransplantasjon og aktivt bidra til å bedre
pasientgruppenes livssituasjon.

§ 4.2 Formål som kan motta støtte
For å oppnå dette kan fondet tildele enkeltpersoner, institusjoner m.m. støtte til arbeid med å:
 forbedre situasjonen for dialysepasienter og organtransplanterte
 ivareta donorenes og pårørendes livssituasjon
 sikre organtilgang
Det kan også gis støtte til samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig forskning og ellers til alle
forskningsprosjekter som er i overensstemmelse med fondets formål.

§ 4.3 Støttebeløp
Fondet bestemmer selv hvor stort samlet støttebeløp som skal utdeles.
Det står også fritt om det vil dele ut hele eller deler av avkastningen 1 av fondets innsamlede kapital.

§ 4.4 Myndighet
Fondets styre er suveren i alle avgjørelser unntatt vedtektsendringer og oppløsning, og fatter vedtak vedrørende
innsamling av midler til fondet, disponering av midlene, støtte- tildeling og organisering av virksomheten. Se likevel
§ 4.6 og § 4.7.

§ 4.5 Fondets styre
Fondets styre består av fire personer.
1. To representanter oppnevnt av LNT etter forslag fra helse- eller forsknings-institusjon.
2. En representant valgt av landsmøtet i LNT som leder for styret.
3. Daglig leder i LNT eller en annen utpekt av Landsstyret.
Det er anledning til å oppnevne vararepresentanter for lederen og alle styremedlemmene.
Styret kan gjenvelges. Daglig leder i LNT evt. annen utpekt av Landsstyret fungerer samtidig som fondets
sekretær.

§ 4.6 Styrets møter
Fondets styre har møter fysisk eller digitalt ved tildeling av forskningsmidler i nov. hvert år eller ved behov..

§ 4.7 Revisor
Landsstyret i LNT skal oppnevne revisor for fondet.

§ 4.8 Vedtekter
Fondets vedtekter vedtas av Landsmøtet i LNT. Fondets styre kan fremme forslag til vedtektsendringer.

§ 4.9 Oppløsning
Fondets styre kan fremme innstilling om at fondet oppløses og at gjenværende midler disponeres i henhold til
disse vedtekters §1. Før et oppløsningsvedtak er gyldig, må det godkjennes av Landsmøtet i LNT.
1
Fortrinnsvis skal kun avkastningen deles ut, slik at innsamlede midler styrker fondets kapital.
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