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Årsmøte i Norsk forening for cystisk fibrose  
avholdes  

søndag 19/4-15 kl. 10.00 på Britannia Hotel, Trondheim 

 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av:  

a. Møteleder 

b. Referent 

c. Tellekorps 

d. To til å underskrive protokollen 

3. Styrets årsmelding 2014  

4. Fagrådets årsmelding 2014  

5. Regnskap 2014 

6. Kontingent 2016 

7. Budsjett 2015 – deles ut på årsmøtet 

8.  Innkomne saker 

NFCFs styre foreslår endringer av vedtektene – se side 2. 

9. Valg 

10. Tid og sted for årsmøte 2016 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være leder i hende senest 22. mars 2015.  
Saksliste med evt. vedlegg, valgkomiteens innstilling samt NFCFs årsmelding og 
regnskap 2014 vil være tilgjengelig på www.cfnorge.no 14 dager før årsmøtet. 
Medlemmer som ønsker dokumentene tilsendt, varsler leder om dette. 
 
Velkommen til årsmøte! 
 
Ann Iren Kjønnøy 
Leder 
 
Påmeldingsskjema til opplærings- og årsmøtehelgen finner du på 
www.cfnorge.no (se Kalender 17. – 19. april).  
Eller bruk denne lenken: http://no.surveymonkey.com/s/2XSHB62 
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Sak 8 – Innkomne saker 

1. NFCFs vedtekter – endringsforslag. 
NFCF må gjøre endringer i sine vedtekter for å imøtekomme krav fra BUFDIR 
knyttet til driftstilskudd. 
 
§6: 
Dagens: 
«Alle medlemmer over 15 år kan utøve demokratiske rettigheter som møterett, 
tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til ulike verv i NFCF når 
forfalt kontingent er betalt. En stemme pr. medlemskap, jfr. § 24. Det kan 
stemmes ved fullmakt over saker som er bekjentgjort for medlemmene sammen 
med sakslisten.» 
 
Forslag om at følgende setning strykes: 
Det kan stemmes ved fullmakt over saker som er bekjentgjort for medlemmene 
sammen med sakslisten. 
 
Ny §6 lyder da som følger: 
«Alle medlemmer over 15 år kan utøve demokratiske rettigheter som møterett, 
tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til ulike verv i NFCF når 
forfalt kontingent er betalt. En stemme pr. medlemskap jfr. §24.» 
 
§24: 
Dagens: 
Det er fire kategorier medlemskap: 
1. Hovedmedlem: Personlig medlem. 
2. Husstandsmedlem: Person med samme adresse som personlig hovedmedlem. 
3. Hovedmedlem: Firma, institusjoner, foreninger. 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet i hovedforeningen, jfr. § 8. 
4. Æresmedlem; fritatt for kontingent. 
 
Forslag om følgende endringer: 
Punkt 3: Hovedmedlem: Firma, institusjoner, foreninger, strykes. 
Punkt 4: Æresmedlem; fritatt for kontingent endres til nytt punkt 3: 
Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, og har ingen demokratiske rettigheter. 
 
Ny §24 lyder da som følger: 
Det er tre kategorier medlemskap: 
1. Hovedmedlem: Personlig medlem. 
2. Husstandsmedlem: Person med samme adresse som personlig hovedmedlem. 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet i hovedforeningen, jfr. § 8. 
3. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, og har ingen demokratiske 
rettigheter. 
 
Lenke til NFCFs gjeldende vedtekter: 
http://www.cfnorge.no/assets/AddSite/Vedtekter/2014-Vedtekter-NFCF.pdf 
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