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Sak 01‐2014

Åpning
v/leder Tone I. Torp

Sak 02‐2014

Konstituering
v/Tone I. Torp
2a) Navneopprop
2b) Redaksjonskomite
2c) Godkjenning av innkallling
Delegater fra FFM i:
Agder:
Buskerud:
Hedmark/Oppland:
Hordaland, Sogn og Fjordane:
Nordfjord, Møre og Romsdal:
Nordland:
Oslo/Akershus:
Rogaland:
Telemark:
Troms/Finnmark:
Trøndelag:
Vestfold:
Østfold:

Anne Lise O. Andersen, Syvert Skagestad
Stein Vidar Joramo samt fullmakt fra Gro Wold Kristiansen
Heidi Gulbrandsen, Terje Erlandsen
(Alf‐Are Skog, Karl Henriksen) begge meldt sykdomsforfall
Bjarthild Slagnes, Line Nordal
Inger Helene Sydnes, Else‐Marie Celius
Morten T. Tangre, Andrea Kjustad, Tor Egil Roheim
Eli Eikje, Wenke Risvold
Kari Bjerketvedt, Elin Camilla Nilsen
Ingen delegater
Maud Beate Løkke, Guro Skjetne
Torill Knutsen‐Øy, Jørund Lothe
Elisabeth Johannessen, Aud Olga Berg

Delegater fra FFMU:

Elisabeth Karlsen, Gustav Granheim

Antall stemmeberettigede: 25
Observatører med tale og forslagsrett fra Sentralstyret:
Leder: Tone I. Torp
Studieleder: Johnny G. Johansen
Styremedlemmer: Annie Aune, Odd Ketil Talsethagen, Laila Bakke, Lin Christine Solberg
Observatører med tale og forslagsrett:
Kontrollkomiteen: Asbjørn Gausdal
Valgkomiteen: Ingrid Ihme
Likemannsutvalget: Guro Skjetne
Redaksjonskomiteen: Vibeke Aars‐Nicolaysen
Sekretariatet:
Unni Tangerud, Line Wåler, Maud Sjøstrøm
2b) Valg av møteleder
Vedtak:

Karoline Runestad fra Unge funksjonshemmede ble valgt.
2c) Valg av referenter

Vedtak:

Line Wåler og Vibeke Aars‐Nicolaysen ble valgt.
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2d) Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
Vedtak:

Heidi C. Guldbrandsen og Eli Ekje ble valgt.
2e) Valg av tellekorps

Vedtak:

Inger Helene Sydnes og Anne Lise. Andersen ble valgt.
2f)Valg av redaksjonskomite for innkom ne forslag.

Vedtak:

Terje Erlandsen og Asbjørn Gausdal ble valgt.
2g) Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 03‐2014

Årsberetning 2013
v/ Laila Bakke, Guro Skjetne og Tone I. Torp

Vedtak:

Årsberetningen for 2013 godkjennes.

Sak 04‐2014

Årsregnskap 2013 med revisorberetning
v/Tone I. Torp og Guro Skjetne

Vedtak:

Årsregnskapet for 2013 godkjennes.
Rapport fra Kontrollkomiteen ble opplest av Asbjørn Gausdal.
Kontrollkomiteen har mottatt og behandlet en sak fra FFM i Oslo og Akershus i tillegg til
rapporten: FFMs behandling av Søknader til Extrastiftelsen.
Kontrollkomiteen konkluderer med at dette er en interessepolitisk sak, og har derfor ikke
realitetsbehandlet saken.

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 05‐2014

Forskningsfondet
v/daglig leder Kristin M. G. Rolfsnes

Vedtak:

Tas til orientering.

Sak 06‐2014

Handlingsplan
6a) Handlingsplan for landsmøteperioden 2014‐2015
v/Odd Kjetil Talsethagen
SSMs innstilling til vedtak: Handlingsplanen for 2014‐2015 med endringer, godkjennes.
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Vedtak:

Handlingsplanen for 2014‐2015 med endringer ble enstemmig vedtatt.
6b) Prinsipprogram for FFMs fremtid
v/Tone I. Torp
Motforslag: utsette sak 6b til neste dag.

Vedtak:

22 stemmer for ikke å utsette saken.
SSM får i oppdrag å nedsette en komité og referansegruppe som har i oppgave å legge
frem forslag til prinsipprogram på landsmøtet i 2015. Prinsipprogrammet sendes på
høring til fylkesforeningene.

Sak 07‐2014

Innkomne forslag
7a) Vedtektsendringer, fra SSM
v/Laila Bakke

Sammendrag av forslag til vedtektsendringer:
Dette sammendraget inneholder kun de §§ som det er foreslått endringer på. Se vedlegg fra forslagsgivere.
Vedtektene i sin helhet finnes på www.ffm.no under fanen ”FFM” velg deretter ”Vedtekter”.

Nåværende ordlyd

Forslag til endring

Begrunnelse

Foreningens norske navn er:
Foreningen for Muskelsyke (FFM)

Det er ønskelig å ha et
internasjonalt navn i vedtektene,
slik at dette blir brukt konsekvent.
SSM foreslår det engelske navnet.

§ 1 NAVN
Foreningens navn er:
Foreningen for Muskelsyke (FFM)

Foreningens internasjonale navn er:
Neuro Muscular Disorders
Association of Norway
(NMD Norway)

§ 3 Organisasjonens FORMÅL og oppbygging
§ 3.1. Foreningens formål er:
• utøve rådgivende, opplysende og
hjelpende virksomhet overfor alle
muskelsyke og deres familier
• skape aktiviteter og tilbud som kan
være utviklende og gi en positiv
opplevelse for muskelsyke
• spre kunnskap om muskelsykdommer
og muskelsykes livssituasjon
• medvirke til å bedre mulighetene for
diagnostikk og behandling av
muskelsykdommer, styrke vitenskapelig
forskning
• arbeide for muskelsykes rettigheter
og interesser overfor myndighetene og i
samfunnet for øvrig
Det skal vises aktsomhet for de etiske
sider ved arbeidet.
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§3. 2 Organisasjonens oppbygging
Organisasjonens oppbygning er
følgende:
 Landsmøtet
 Sentralstyret
 Fylkeslag
 Lokallag
Landsmøtet er FFMs øverste organ.
Sentralstyret er underlagt
landsmøtet og er øverste organ i
landsmøteperioden.
Foreningen for Muskelsykes ungdom
(FFMU) er FFMs
ungdomsorganisasjon med egne
vedtekter. Finne en setning om
tilknytning.

Ny paragraf for å beskrive
organisasjonens oppbygging
for å være i overenstemmelse
med det nye regelverket til
Buf‐etat.
SSM foreslår å endre navn fra
fylkesforening til fylkeslag i
henhold til Buf‐etats
benevning i det nye
regelverket. Dette vil være en
endring i alle de paragrafer
som omhandler
Fylkesforeningene.

Fylkeslag er organisatorisk underlagt
sentralstyret.
Lokallag er organisatorisk underlagt
fylkeslaget.
Forskningsfondet om
nevromuskulære sykdommer er
opprettet av FFM for å støtte
forskning på nevromuskulære
sykdommer. Leder i FFM er også
leder i dette fondet som har sine
egne vedtekter.
Erik Allums legat for Duchenne
muskeldystrofi har utspring fra FFM,
og er representert i styret som har
sine egne vedtekter.

§ 4 MEDLEMSKAP
§ 4.1. Muskelsyke og andre som er
interessert i å støtte foreningens arbeid
kan bli medlem av FFM.

§ 4.1. Hvem kan være medlem

Ny overskrift

§ 4.1 Typer medlemskap
Alle medlemmer kan velge å registrere
sin diagnose i medlemsregisteret. Det
gir foreningen mulighet til å gi
diagnoserettet informasjon eller
opprette tiltak for spesifikke grupper.

Flyttes ned, da dette hører mer
naturlig under § 4.3.

§ 4.1.1 Hovedmedlemsskap

§ 4.2 Typer medlemskap
Alle medlemmer kan velge å
registrere sin diagnose i
medlemsregisteret. Det gir
foreningen mulighet til å gi
diagnoserettet informasjon eller
opprette tiltak for spesifikke grupper.
§ 4.2.1 Hovedmedlemsskap

§ 4.1.2 Hustandsmedlemsskap

§ 4.2.2. Hustandsmedlemsskap

§ 4.1.3 Støttemedlemskap

§ 4.2.3 Støttemedlemskap
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§ 4.1.4 Registrering av opplysninger
Medlemmer skal få tilstrekkelig
informasjon om foreningens bruk og
lagring av personopplysninger før
registrering skjer.
Slik at personopplysningene kan brukes i
medlemslistene til fylkesforeningene og
lokalforeningene.

§ 4.3 Registering av opplysninger
Medlemskap registreres i et sentralt
medlemsregister.
Medlemmer skal få tilstrekkelig
informasjon om foreningens bruk og
lagring av personopplysninger før
registrering skjer. slik at
personopplysningene kan brukes i
medlemslistene til fylkeslag og
lokallag.

Medlemmer kan få tilsendt tilbud om å
delta i inntektsbringende aktiviteter.
Medlemmene har full reservasjonsrett.

Medlemmer kan få tilsendt tilbud om
å delta i inntektsbringende
aktiviteter. Medlemmene har full
reservasjonsrett.

§ 4.2 Valgbarhet
Alle betalende hoved‐ eller
husstandsmedlemmer, ved fylte 18 år,
er valgbare til tillitsverv i foreningen
sentralt og lokalt.

(flyttet fra 4.2)Alle medlemmer kan
velge å registrere sin diagnose i
medlemsregisteret. Det gir
foreningen mulighet til å gi
diagnoserettet informasjon eller
opprette tiltak for spesifikke grupper.
§ 4.4 Valgbarhet
Alle betalende hoved‐ eller
husstandsmedlemmer, ved fylte 15
år, er valgbare til tillitsverv i
foreningen sentralt og lokalt.

Flertallet av medlemmene i
sentralstyret, komiteer og utvalg skal
være muskelsyke eller nær
slekt/tilknytning til Muskelsyke.

I alle styrende organer, nasjonalt,
regionalt og lokalt skal det være
flertall av personer med
nevromuskulære diagnoser og deres
pårørende.

§ 4.3 Strykning av medlemmer

§ 4.5. Strykning av medlemmer

§ 4.4 Utelukkelse av medlemmer

§4.6 Utelukkelse av medlemmer

§ 5 LANDSMØTET
§ 5.2 Deltakelse og stemmerett
Alle medlemmer som har betalt
kontingent for inneværende år kan
møte på landsmøte som observatører
uten tale og forslagsrett.

§ 5.4 Valg
Landsmøte foretar valgene nedenfor.
For å være valgbar må
medlemskontingenten for inneværende
år være betalt. Kandidaten må være til
stede ved valget eller ha levert skriftlig
villighetserklæring.
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Aldersgrensen for valgbarhet
senkes for å være i
overenstemmelse med det nye
regelverket til Buf‐etat.
Teksten i avsnitt to er endret
for å være i overenstemmelse
med det nye regelverket til
Buf‐etat.

§ 5.2 Deltakelse og stemmerett
Alle medlemmer som har betalt
kontingent for inneværende år kan
etter fylte 15 år møte på landsmøtet
som observatører uten tale og
forslagsrett.

Aldersgrensen er endret for å
være i overenstemmelse med
det nye regelverket til Buf‐etat.

§ 5.4 Valg
Landsmøte foretar valgene
nedenfor. For å være valgbar må
medlemskontingenten for
inneværende år være betalt, og
vedkommende må være fylt 15 år.
Kandidaten må være til stede ved

Aldersgrensen er endret for å
være i overenstemmelse med
det nye regelverket til Buf‐etat.
Likemannskoordinator endrer
navn til Likepersonsleder og
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Sentralstyret velges på følgende måte:
• Leder velges for 2 år hvert oddetallsår
• Nestleder velges for 2 år hvert
partallsår
• Økonomiansvarlig velges for 2 år
hvert partallsår
• Interessepolitisk talsperson velges for
2 år hvert oddetallsår
• Studieleder velges for 2 år hvert
partallsår
• Likemannskoordinator velges for 2 år
hvert partallsår
• 1 styremedlem velges for 2 år hvert
oddetallsår
• 1 varamedlem velges for 2 år hvert
oddetallsår
• 1 varamedlem velges for 2 år hvert
partallsår
• 1 varamedlem velges for 1 år
Likemannsutvalget velges på følgende
måte:
• Likemannskoordinator og 1 medlem
velges for 2 år hvert partallsår
• 2 medlem velges for 2 år hvert
oddetallsår
Likemannskoordinator skal ha fast plass
i sentralstyret med tale, forslags og
stemmerett.
Redaksjonskomité velges på følgende
måte:
• Leder og ett medlem velges for 2 år
hvert oddetallsår
• 2 medlemmer velges for 2 år hvert
partallsår
Kontrollkomité velges på følgende måte:
• Leder og 1 medlem velges for 2 år
hvert oddetallsår
• 1 medlem velges for 2 år hvert
partallsår
Valgkomité velges på følgende måte:
• Leder og 3 medlemmer velges for 1 år

valget eller ha levert skriftlig
villighetserklæring
Sentralstyret velges på følgende
måte:
• Leder velges for 2 år hvert
oddetallsår
• Nestleder velges for 2 år hvert
partallsår
• Økonomiansvarlig velges for 2 år
hvert partallsår
• Interessepolitisk talsperson velges
for 2 år hvert oddetallsår
• Studieleder velges for 2 år hvert
partallsår
• Likepersonsleder velges for 2 år
hvert partallsår
• 1 styremedlem velges for 2 år
hvert oddetallsår
• 1 varamedlem velges for 2 år hvert
oddetallsår
• 1 varamedlem velges for 2 år hvert
partallsår
• 1 varamedlem velges for 1 år
Likepersonsutvalget velges på
følgende måte:
• Likepersonsleder og 1 medlem
velges for 2 år hvert partallsår
• 2 medlem velges for 2 år hvert
oddetallsår
Likepersonsleder skal ha fast plass i
sentralstyret med tale, forslags og
stemmerett.
Redaksjonskomité velges på følgende
måte:
• Leder og ett medlem velges for 2
år hvert oddetallsår
• 2 medlemmer velges for 2 år hvert
partallsår
Kontrollkomité velges på følgende
måte:
• Leder og 1 medlem velges for 2 år
hvert oddetallsår
• 1 medlem velges for 2 år hvert
partallsår

I tillegg velger landsmøte:
• 1 medlem til styret i Forskningsfondet
om muskelsykdommer i henhold til
Fondets gjeldende vedtekter
• Revisor for 1 år

Valgkomité velges på følgende måte:
• Leder og 3 medlemmer velges for
1 år

Personvalg skal være skriftlige hvis det
foreligger flere kandidater til et verv,
eller hvis noen krever skriftlig

I tillegg velger landsmøte:
• 1 medlem til styret i
Forskningsfondet om
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avstemning.
Valgkomiteen legger frem forslag på
kandidater til vervene. Forslagene
sendes sammen med sakspapirene i
henhold til § 5.1.

§ 6 SENTRALSTYRET
Sentralstyret har ansvar for daglig drift
av foreningen og vedtar mandat og
retningslinjer for de ulike utvalg og
komiteer.

muskelsykdommer i henhold til
Fondets gjeldende vedtekter
• Revisor for 1 år
Personvalg skal være skriftlige hvis
det foreligger flere kandidater til et
verv, eller hvis noen krever skriftlig
avstemning.
Valgkomiteen legger frem forslag på
kandidater til vervene. Forslagene
sendes sammen med sakspapirene i
henhold til § 5.1.

§ 6.1. Sentralstyrets arbeid

§ 6 og § 7 slås sammen til § 6
med underparagrafene 6.1 og
6.2 fordi AU er en del av SSM.
Gamle §6.1 bli da ny §6.3

Sentralstyret er beslutningsdyktig når
minst halvparten av medlemmene er til
stede.
Sentralstyret avgjør alle saker med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
har leder, evt. nestleder,
dobbeltstemme.
Sentralstyret har foreningens
arbeidsgiveransvar.
Sentralstyret skal gjennomføre vedtak
fattet av landsmøtet og kan ikke
omgjøre vedtak fattet av landsmøtet,
med unntak av budsjettjusteringer.
Sentralstyret kan fatte vedtak som
binder foreningen utover det som er
nedfelt i budsjett dersom det kommer
saker av viktig karakter, såfremt dette
ikke medfører negativ budsjettbalanse.
Sentralstyret skal forberede saker til
landsmøtet og legge fram årsberetning
og årsregnskap, sammen med
revisjonsrapport og rapport fra
kontrollkomiteen.
På sentralstyremøtene møter også:
• FFMUs leder eller annet styremedlem
som medlem med fulle rettigheter.
Det føres protokoll fra møtene.
Sentralstyret har tilsynsansvar med
fylkesforeningene. I tilfelle en
fylkesforening blir inaktiv ved at det ikke
blir avlagt årsmelding og
årsregnskap/ikke avholdt fylkesårsmøte
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skal sentralstyret forberede sak for
første landsmøte som gjør vedtak om
videre tiltak.

I tilfelle et fylkeslag blir inaktiv ved at
det ikke blir avlagt årsmelding og
årsregnskap/ikke avholdt årsmøte
skal sentralstyret forberede sak for
første landsmøte som gjør vedtak om
videre tiltak.
§ 6.1 Habilitet
§6.3 Habilitet
§ 7 SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG (AU)
Sentralstyrets arbeidsutvalg består
§ 6.2 Sentralstyrets arbeidsutvalg
leder, nestleder, økonomiansvarlig og
(AU)
interessepolitisk talsperson.
Sentralstyrets arbeidsutvalg består
leder, nestleder, økonomiansvarlig
Ved forfall møter 1 valgt vara fra
og interessepolitisk talsperson.
sentralstyret. Leder er også leder av AU.
Arbeidsutvalgets oppgave er å avlaste
Ved forfall møter 1 valgt vara fra
sentralstyret for saker av administrativ
sentralstyret. Leder er også leder av
karakter, samt behandle øvrige saker
AU.
som ellers ikke kan vente til
Arbeidsutvalgets oppgave er å
førstkommende møte i sentralstyret.
avlaste sentralstyret for saker av
administrativ karakter, samt
Saker av stor viktighet eller av prinsipiell behandle øvrige saker som ellers ikke
betydning bør bare unntaksvis
kan vente til førstkommende møte i
sentralstyret.
behandles i AU. I slike tilfeller skal
sentralstyrets medlemmer være
Saker av stor viktighet eller av
kontaktet på forhånd.
prinsipiell betydning bør bare
Saker avgjøres med alminnelig flertall.
Arbeidsutvalget holder møte så ofte det unntaksvis behandles i AU. I slike
tilfeller skal sentralstyrets
anses påkrevet mellom møtene i
medlemmer være kontaktet på
sentralstyret.
forhånd.
Saker avgjøres med alminnelig
Det føres protokoll over saker som er
flertall.
behandlet i AU. Sakene refereres i
nærmeste påfølgende møte i
Arbeidsutvalget holder møte så ofte
sentralstyret.
det anses påkrevet mellom møtene i
sentralstyret.
Det føres protokoll over saker som er
behandlet i AU. Sakene refereres i
nærmeste påfølgende møte i
sentralstyret.
§ 8 §7 LIKEMANNSARBEID/Likepersonsarbeidet
Likepersonsarbeidet administreres av
Likemannsarbeidet administreres av et
et Likepersonsutvalg (LPU) som
Likemannsutvalg (LMU) som velges på
velges på landsmøte (jfr. § 5.4).
landsmøte (jfr. § 5.4).
LMU godkjenner likemenn knyttet til
livsfaser, livssituasjon og diagnoser.
Dersom det opprettes interesse‐
/likemannsgrupper skal disse
godkjennes av sentralstyret.
Likemannsutvalget har egne
retningslinjer. Likemannsutvalget
disponerer midler i henhold til budsjett
som er vedtatt av sentralstyret.
Likemannsutvalgets protokoller og
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LPU godkjenner likepersoner knyttet
til livsfaser, livssituasjon og
diagnoser.
Dersom det opprettes interesse‐
/likepersonsgrupper skal disse være
arbeidsgrupper underlagt fylkeslag
eller sentralstyret. godkjennes av
sentralstyret.

Likemannsutvalget endrer
navn til Likepersonsutvalget
(LPU) for å være i
overenstemmelse med det nye
regelverket til Buf‐etat.

LPU har egne retningslinjer.
Likepersonsutvalget disponerer
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rapporter skal til sentralstyret.

midler i henhold til budsjett som er
vedtatt av sentralstyret.
Likepersonsutvalgets protokoller og
rapporter skal til sentralstyret.

§ 9 §8 FYLKESFORENINGER/Fylkeslag
Foreningen vil opprette fylkesforeninger
der dette er praktisk mulig.
Som medlem av en fylkesforening
regnes alle medlemmer som er bosatt
innen fylkesforeningens distrikt.
Medlemmer som ønsker å tilhøre annen
fylkesforening kan i særskilte tilfeller
søke styret i det ønskede fylket om
overføring. (Særskilte tilfeller kan være
familie, nære venner, avstand.)
Fylkesstyret rapporterer til
sentralstyret.
Fylkesforeningens navn skal være:
Foreningen for Muskelsyke i
(fylke/fylker). Forkortet til FFM i
(fylke/fylker).
Lokalforeninger samles i sin respektive
fylkesforening.
Fylkesforeningene og lokalforeningene
skal ikke ha egne vedtekter.

§ 8.1 Fylkeslag
Foreningen vil opprette fylkeslag
der dette er praktisk mulig.
Som medlem av et fylkeslag regnes
alle medlemmer som er bosatt
innen fylkeslagets distrikt.
Medlemmer som ønsker å tilhøre et
annet fylkeslag kan i særskilte
tilfeller søke styret i det ønskede
fylket om overføring. (Særskilte
tilfeller kan være familie, nære
venner, avstand.)

Fylkesforeninger endrer navn for
å bruke samme betegnelser
som det nye regelverket til Buf‐
etat.
Fylkeslagene får egne vedtekter
for å være i overenstemmelse
med det nye regelverket til Buf‐
etat. Paragrafene 9.1, 9.2 og 9.3
går derfor ut.

Fylkesstyret rapporterer til
sentralstyret.
Fylkeslagets navn skal være:
Foreningen for Muskelsyke i
(fylke/fylker). Forkortet til FFM i
(fylke/fylker).
Lokalforeninger samles i sin
respektive fylkesforening.
Fylkeslagene skal regulere sin
virksomhet gjennom egne
vedtekter. Vedtektene skal
godkjennes av årsmøtet og FFMs
sentralstyre.
Vedtektene skal være i samsvar
med FFMs vedtekter. Oppstår det
tvil om dette, er det FFMs
vedtekter som gjelder. Endringene i
vedtektene kan vedtas med 2/3
flertall av årsmøtet og trer først i
kraft når de er godkjent av
sentralstyret.

9.1 Årsmøte i Fylkesforeningen
FFMs fylkesforeninger skal avholde
årsmøte innen utgangen av april hvert
år.
Årsmøtet er fylkesforeningens høyeste
myndighet.

9.1 Årsmøte i Fylkesforeningen
FFMs fylkesforeninger skal avholde
årsmøte innen utgangen av april
hvert år.
Årsmøtet er fylkesforeningens
høyeste myndighet.

Styret varsler alle medlemmer om
årsmøtet minst 6 uker i forkant. Varsel
om årsmøte kan kunngjøres i
Muskelnytt og/eller per mail.

Styret varsler alle medlemmer om
årsmøtet minst 6 uker i forkant.
Varsel om årsmøte kan kunngjøres i
Muskelnytt og/eller per mail.
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Medlemmer som ikke har e‐post må få
dette tilsendt i posten.

Medlemmer som ikke har e‐post
må få dette tilsendt i posten.

Innkallingen skal gjøre oppmerksom på
at forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet må være styret i hende 4 uker
før møtet. Sakspapirer sendes på mail
eller post 2 uker før årsmøtet til
påmeldte.

Innkallingen skal gjøre oppmerksom
på at forslag som ønskes behandlet
på årsmøtet må være styret i hende
4 uker før møtet. Sakspapirer
sendes på mail eller post 2 uker før
årsmøtet til påmeldte.

For å kunne velges kreves nærvær på
årsmøte eller avgitt skriftlig
villighetserklæring.

For å kunne velges kreves nærvær
på årsmøte eller avgitt skriftlig
villighetserklæring.

Årsmøtet skal ha følgende saksliste:
• Åpning med godkjenning av
innkallingen
• Valg av møteleder, 1 (en) referent og
2 (to) til å undertegne protokollen.
• Styrets årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Arbeidsprogram
• Innkomne forslag
• Budsjett
• Valg

Årsmøtet skal ha følgende saksliste:
• Åpning med godkjenning av
innkallingen
• Valg av møteleder, 1 (en)
referent og 2 (to) til å undertegne
protokollen.
• Styrets årsberetning
• Regnskap med revisors beretning
• Arbeidsprogram
• Innkomne forslag
• Budsjett
• Valg

Årsmøtet velger et styre bestående av:
• Leder som velges for 2 (to) år
• Nestleder som velges for 2 (to) år
• Sekretær som velges for 2 (to) år
• Kasserer som velges for 2 (to) år
• 1 (ett) styremedlem som velges for 2
(to) år
• 2 (to) varamedlemmer som begge
velges for 1 (ett) år
Ved første driftsår velges nestleder og
kasserer for 1(ett) år.
Dersom det mangler kandidater til verv i
styret, kan årsmøtet beslutte at styret
kan søke sentralstyret om dispensasjon
slik at de kan drifte med færre i styret.
Årsmøtet velger også:
• Delegater til landsmøtet og 2
varadelegater til landsmøtet. Alternativt
kan årsmøtet gi styret fullmakt til å
velge delegater til landsmøtet.
• Revisor for 1 (ett) år
• Valgkomité på 3 (tre) medlemmer og
1 varamedlem som velges hvert år.
Dersom valgkomite ikke blir valgt, kan
årsmøtet gi styret fullmakt til å foreslå
kandidater til tillitsverv.
Personvalg skal være skriftlige hvis det
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Årsmøtet velger et styre bestående
av:
• Leder som velges for 2 (to) år
• Nestleder som velges for 2 (to) år
• Sekretær som velges for 2 (to) år
• Kasserer som velges for 2 (to) år
• 1 (ett) styremedlem som velges
for 2 (to) år
• 2 (to) varamedlemmer som
begge velges for 1 (ett) år
Ved første driftsår velges nestleder
og kasserer for 1(ett) år.
Dersom det mangler kandidater til
verv i styret, kan årsmøtet beslutte
at styret kan søke sentralstyret om
dispensasjon slik at de kan drifte
med færre i styret.
Årsmøtet velger også:
• Delegater til landsmøtet og 2
varadelegater til landsmøtet.
Alternativt kan årsmøtet gi styret
fullmakt til å velge delegater til
landsmøtet.
• Revisor for 1 (ett) år
• Valgkomité på 3 (tre)
medlemmer og 1 varamedlem som
velges hvert år.
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foreligger flere kandidater til et verv,
eller hvis noen krever skriftlig
avstemming.

Dersom valgkomite ikke blir valgt,
kan årsmøtet gi styret fullmakt til å
foreslå kandidater til tillitsverv.

Medlemmene i styret skal være
hovedmedlemmer eller
husstandsmedlemmer.

Personvalg skal være skriftlige hvis
det foreligger flere kandidater til et
verv, eller hvis noen krever skriftlig
avstemming.

Stemmerett har kun hovedmedlemmer
og husstandsmedlemmer som har betalt
kontingent for inneværende
årsmøteperiode.
Alle vedtak avgjøres med alminnelig
flertall.
Årsmøtet kan bare behandle saker som
er nevnt i innkallingen.

Medlemmene i styret skal være
hovedmedlemmer eller
husstandsmedlemmer.
Stemmerett har kun
hovedmedlemmer og
husstandsmedlemmer som har
betalt kontingent for inneværende
årsmøteperiode.
Alle vedtak avgjøres med alminnelig
flertall.
Årsmøtet kan bare behandle saker
som er nevnt i innkallingen.

§ 9.2 Fylkesstyre
Fylkesforeningene ledes av det valgte
styre som har ansvar for driften av
fylkesforeningen og tilhørende lokallag.
Styremøter holdes når leder eller minst
3 av styrets medlemmer ønsker det.
Minst 2 styremøter må holdes mellom
årsmøtene.
Alle styre‐ og varamedlemmer skal ha
skriftlig innkalling til styremøtene.
Styret er beslutningsdyktige når minst
halvparten av styrets medlemmer er til
stedet. Varamedlemmer har møte‐,
tale‐ og forslagsrett.
I saker hvor det nyttes avstemming, skal
det ved stemmelikhet være leders
dobbeltstemme som avgjør saken. Hvis
leder ikke er til stede, har møteleder
dobbeltstemme.
Sentralstyremedlemmer kan delta på
styremøter i fylkesforeninger og
lokalforeninger, med tale‐ og
forslagsrett.
Til styremøter kan det innkalles
kontaktpersoner som har betydning for
spesielle saker.
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§ 9.2 Fylkesstyre
Fylkesforeningene ledes av det
valgte styre som har ansvar for
driften av fylkesforeningen og
tilhørende lokallag.
Styremøter holdes når leder eller
minst 3 av styrets medlemmer
ønsker det. Minst 2 styremøter må
holdes mellom årsmøtene.
Alle styre‐ og varamedlemmer skal
ha skriftlig innkalling til
styremøtene.
Styret er beslutningsdyktige når
minst halvparten av styrets
medlemmer er til stedet.
Varamedlemmer har møte‐, tale‐
og forslagsrett.
I saker hvor det nyttes avstemming,
skal det ved stemmelikhet være
leders dobbeltstemme som avgjør
saken. Hvis leder ikke er til stede,
har møteleder dobbeltstemme.
Sentralstyremedlemmer kan delta
på styremøter i fylkesforeninger og
lokalforeninger, med tale‐ og
forslagsrett.
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Styret kan etter behov oppnevne
arbeidsgrupper.
Det føres protokoll fra styremøtene.
Protokollene sendes fortløpende til
sentralstyret. Styret må også forholde
seg til § 5.2 om innsending av rapporter.

§ 9.3 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når
styret finner det nødvendig eller når 1/3
av medlemmene krever det.

Til styremøter kan det innkalles
kontaktpersoner som har betydning
for spesielle saker.
Styret kan etter behov oppnevne
arbeidsgrupper.
Det føres protokoll fra
styremøtene. Protokollene sendes
fortløpende til sentralstyret. Styret
må også forholde seg til § 5.2 om
innsending av rapporter.
§ 9.3 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når
styret finner det nødvendig eller
når 1/3 av medlemmene krever
det.

§ 9.4 Oppløsning
Forslag om oppløsning av
fylkesforeningen kan kun behandles på
ordinært årsmøte. For å bli vedtatt må
forslagene få 2/3 flertall fra de
fremmøtte medlemmene.

§ 8.2 Oppløsning
Forslag om oppløsning av
fylkeslaget kan kun behandles på
ordinært årsmøte. For å bli vedtatt
må forslagene få 2/3 flertall fra de
fremmøtte medlemmene.

Dersom forslaget blir vedtatt, skal det
legges frem for et ekstraordinært
årsmøte minst 1 (en) måned etter
ordinært årsmøte. Her kreves det 2/3
flertall fra de fremmøtte medlemmene
for at forslaget skal bli gyldig.

Dersom forslaget blir vedtatt, skal
det legges frem for et
ekstraordinært årsmøte minst 1
(en) måned etter ordinært årsmøte.
Her kreves det 2/3 flertall fra de
fremmøtte medlemmene for at
forslaget skal bli gyldig.

Dersom oppløsning blir vedtatt, settes
foreningens midler på sperret konto i
inntil 5 år. Blir ikke ny fylkesforening
operativ innen 5 år, overføres midler,
eiendeler og rettigheter til Foreningen
for Muskelsyke sentralt.

Dersom oppløsning blir vedtatt,
settes foreningens midler på
sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke
ny fylkeslag operativ innen 5 år,
overføres midler, eiendeler og
rettigheter til Foreningen for
Muskelsyke sentralt.

§ 9 Lokallag
§ 9.1 Lokallag
Fylkeslaget kan opprette lokallag
der dette er ønskelig.
Som medlem av et lokallag regnes
alle medlemmer som er bosatt
innen lokallagets geografiske
område. Medlemmer som ønsker å
tilhøre et annet lokallag kan i
særskilte tilfeller søke styret i det
ønskede fylket om overføring.
(Særskilte tilfeller kan være familie,
nære venner, avstand.)

Lokallag får egne vedtekter for å
være i overenstemmelse med
det nye regelverket til Buf‐etat.
De får egen paragraf i
vedtektene for å markere den
organisatoriske tilhørigheten.

Lokallagsstyret rapporterer til
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fylkesstyret.
lokallagets navn skal være:
Foreningen for Muskelsyke i
(område). Forkortet til FFM i
(område).
Lokallagene skal regulere sin
virksomhet gjennom egne
vedtekter. Vedtektene skal
godkjennes av årsmøtet og FFMs
sentralstyre.
Vedtektene skal være i samsvar
med FFMs lover. Oppstår det tvil
om dette, er detFFMs lover som
gjelder. Endringene i vedtektene
kan vedtas med 2/3 flertall av
årsmøtet og trer først i kraft når de
er godkjent av sentralstyret.
§ 9.2Oppløsning
Forslag om oppløsning av lokallaget
kan kun behandles på ordinært
årsmøte. For å bli vedtatt må
forslagene få 2/3 flertall fra de
fremmøtte medlemmene.
Dersom forslaget blir vedtatt, skal
det legges frem for et
ekstraordinært årsmøte minst 1
(en) måned etter ordinært årsmøte.
Her kreves det 2/3 flertall fra de
fremmøtte medlemmene for at
forslaget skal bli gyldig.
Dersom oppløsning blir vedtatt,
settes lokallagets midler på sperret
konto i inntil 5 år. Blir ikke et nytt
lokallag operativ innen 5 år,
overføres midler, eiendeler og
rettigheter til FFM i fylket.
§ 10 FFMs UNGDOM (FFMU)/§ 10 Foreningen for Muskelsykes Ungdom (FFMU)
§10.1 FFMU
Foreningen for Muskelsyke Ungdom
Foreningen for Muskelsyke
(FFMU) er FFMs ungdomsforening og
Ungdom (FFMU) er FFMs
består av FFMs betalende medlemmer
ungdomsforening og består av
mellom 15 og 35 år. FFMU har egne
FFMs betalende medlemmer
vedtekter.
mellom 15 og 35 år. FFMU har egne
vedtekter.
FFMU har anledning til å annonsere sitt
årsmøte via Muskelnytt og FFMUs
FFMU har anledning til å annonsere
hjemmeside.
sitt årsmøte via Muskelnytt og
FFMUs hjemmeside.
FFMUs leder eller annet styremedlem
møter i FFMs sentralstyre som medlem
FFM fører medlemsregister for
med fulle rettigheter (jfr. § 6).
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FFMU møter på FFMs landsmøte i
henhold til § 5.2.
Sentralstyremedlemmer kan møte på
FFMUs styremøter og årsmøte med tale
og forslagsrett.

FFMU, krever inn kontigent og er
behjelpelig med føring av regnskap.
§ 10.2 Gjensidig representasjon
FFMUs leder eller annet
styremedlem møter i FFMs
sentralstyre som medlem med fulle
rettigheter (jfr. § 6).
FFMU møter på FFMs landsmøte i
henhold til § 5.2.
Sentralstyremedlemmer kan møte
på FFMUs styremøter og årsmøte
med tale og forslagsrett.
§10.3 Oppløsning
Forslag om oppløsning av FFMU kan
kun behandles på ordinært
årsmøte. For å bli vedtatt må
forslagene få 2/3 flertall fra de
fremmøtte medlemmene.
Dersom forslaget blir vedtatt, skal
det legges frem for et
ekstraordinært årsmøte minst 1
(en) måned etter ordinært årsmøte.
Her kreves det 2/3 flertall fra de
fremmøtte medlemmene for at
forslaget skal bli gyldig.
Dersom oppløsning blir vedtatt,
settes foreningens midler på
sperret konto i inntil 5 år. Blir ikke
et nytt FFMU operativ innen 5 år,
overføres midler, eiendeler og
rettigheter til Foreningen for
Muskelsyke sentralt.

§ 12 KONTROLLKOMITÉ
§ 12.4 Kontrollkomiteens plikter
Kontrollkomitéen plikter å orientere
sentralstyret og fylkesforeningene
dersom det oppstår så alvorlige brudd
på vedtekter eller landsmøtevedtak, at
komiteen mener det kan/bør være
grunnlag for å avholde ekstraordinært
Landsmøte.
Foreta en samlet vurdering av FFM og
FFMUs drift og påse at vedtakene fra
landsmøte følges. Gjennomgå FFM og
FFMUs regnskap.

§ 12.5 Fylkesforeninger
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§ 12.4 Kontrollkomiteens plikter
Kontrollkomitéen plikter å
orientere sentralstyret og
fylkeslagene dersom det oppstår så
alvorlige brudd på vedtekter eller
landsmøtevedtak, at komiteen
mener det kan/bør være grunnlag
for å avholde ekstraordinært
Landsmøte.
Foreta en samlet vurdering av FFM
og FFMUs drift og påse at
vedtakene fra landsmøte følges.
Gjennomgå FFM og FFMUs
regnskap
§ 12.5 Fylkeslag
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Kontrollkomiteen kan gå inn og se på
den enkelte fylkesforenings drift og
økonomi ved forespørsel fra fylket eller
sentralstyret.

Kontrollkomiteen kan gå inn og se
på det enkelte fylkeslags drift og
økonomi ved forespørsel fra fylket
eller sentralstyret.
§ 12.6 Lokallag
Kontrollkomiteen kan gå inn og se
på det enkelte lokallags drift og
økonomi ved forespørsel fra fylket
eller sentralstyret.

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER
Fylkesforeningene, Sentralstyret,
Kontrollkomitéen, Likemannsutvalget og
Redaksjonskomitéen kan fremme
forslag om vedtektsendringer.
Forslag om vedtektsendringer kan kun
behandles på landsmøte. For å endre
vedtektene kreves minst 2/3 av de
avgitte stemmer.

Fylkeslag, Sentralstyret,
Kontrollkomitéen,
Likepersonsutvalget og
Redaksjonskomitéen kan fremme
forslag om vedtektsendringer.
Forslag om vedtektsendringer kan
kun behandles på landsmøte. For å
endre vedtektene kreves minst 2/3
av de avgitte stemmer.

Spørsmål ble tatt opp av møteleder om Landsmøte ønsket å behandle vedtektene en for en eller under ett.

Vedtak:

Landsmøte vedtok å behandle endringene under ett.
Sentrale vedtekter datert 01.06.2014 ble enstemmig vedtatt.
Fylkeslag og lokallag oppfordres til å benytte foreslåtte lokale vedtekter, datert
01.06.2014.

7b) Honorar til tillitsvalgte i sentralstyret og sentrale råd og utvalg, fra SSM
v/Johnny G. Johansen
Vedtak:

Honorar for sentrale administrative tillitsverv vedtas slik SSM har foreslått og gjelder fra
01.06.2014. Sentralt tillitsvalgte kan honoreres kr 1.000,‐ per forelesningstime,
enstemmig vedtatt.
I pausen ble det besluttet å åpne for replikkveksling på kontrollkomiteens framlegg, se
sak 04/2014.
7c) Fordeling av midler til fylkene, fra SSM
v/Tone I. Torp

Vedtak:

Kr 50,‐ per tellende hovedmedlem per 31.12. overføres til fylkesforeningene og
tilsvarende til FFMU. Kr 25,‐ per tellende hustandsmedlem per 31.12. overføres til
fylkesforeningene og tilsvarende til FFMU. Poengfordeling til fylkesforeningene og FFMU
overføres slik SSM har foreslått. Enstemmig vedtatt.
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7d) Sammenslåing av fylkesforeningene Troms/Finnmark og Nordland
v/ Tone I. Torp
SSM vil legge frem sin innstilling til vedtak på Landsmøtet.
Vedtak:

Landsmøte tar til etterretning at siste avholdte årsmøte i FFM i Troms/Finnmark ønsker å
legge ned fylkesforeningen, overføre medlemmer til FFM i Nordland.
Landsmøte godtar at FFM i Nordland for perioden 2014‐2015 blir
daglig sevicedrifter. Den tekniske driften legges til sentralstyre.
Sentralstyre i samarbeid med FFM i Nordland blir bedt om å ta skriftlig kontakt med alle
medlemmene i FFM i Troms/Finnmark med sikte på å reetablere ett nytt fylkesstyre i
Troms/Finnmark etter Landsmøte 2015.
Landsmøte ber sentralstyre registrere aktiva/ passiva og relevant arkivmaterialet for FFM
i Troms/Finnmark. Enstemmig vedtatt.

Sak 08‐2014

Budsjett
v/ Tone I. Torp og Guro Skjetne
Forslag til Landsmøte: At budsjettet settes til hele tusen og at budsjettet ikke settes i
minusresultat. Landsmøtet ble bedt om å gi sin evt. tilslutning til dette, forslaget deles i tre
saker:
Alternativt budsjett for året 2014.
Å sette opp budsjettet i hele tusentall for neste år.
Å sette opp budsjettet uten underskudd for neste år.

Vedtak:

Alternativt budsjett for årets budsjett fikk ikke tilslutning.

Vedtak:

Budsjett i hele tusentall fikk ikke tilslutning.

Vedtak:

Budsjett uten underskudd fikk ikke tilslutning.

Vedtak:

Budsjettet for 2014 godkjennes mot en stemme.

Sak 09‐2014

Valg
v/ leder av valgkomiteen Ingrid Ihme

Sentralstyret:
Valg for periode

Tillits ‐verv

Eksisterende
tillitsvalgt

Tar gjenvalg
eller ikke

2013‐2015
2014‐2016
2014‐2016

Leder
Nestleder
Økonomi

Tone I. Torp
Karl Henriksen
Lise Connelly

Ikke på valg

2014‐2016

Studieleder

Johnny Johansen

2013‐2015

Interessepolitisk ‐talsperson

Laila Bakke
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Valgkomiteens
innstilling

Landsmøtet
valgte

Børre Longva
Vibeke Aars Nicolaisen

Børre Longva
Vibeke Aars
Nicolaisen
Johnny
Johansen

Johnny Johansen
Ikke på valg
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2014‐2016

Styremedlem

2014‐2016
2014‐2016

Likemannskoordinator
FFMU

2013‐2015
2014‐2016

1. vara
2. vara

Odd Kjetil
Talsethagen
Guro Skjetne
Lin Christine
Solberg
Annie Aune
Andrea Kjustad

2014‐2015

3. vara

Laila Moholt

2014‐2016
2014‐2016

Likemannskoordinator
1. medlem

Guro Skjetne
Gustav Granheim

2013‐2015
2013‐2015

2. medlem
3. medlem

Laila Bakke
Andrea Kjustad

2013‐2015

Leder

2013‐2015
2014‐2016
2014‐2016

Ikke på valg

Annie Aune

Annie Aune

Guro Skjetne
Lin Christine Solberg

Guro Skjetne

For 1 år: Lise Conelly
Ian Melsom:
Benkeforslag: Sven Olav
Frogner

Lise Conelly
Sven Olav
Frogner med 18
mot 7 stemmer

Ikke på valg

Likemanns‐
Utvalget:
Guro Skjetne
Bjarthild Slagnes

Bjarthild
Slagnes

Ikke på valg
For 1 år: Aillen Bøyum

For 1 år: Aillen
Bøyum

For 1 år: Gro W. Kristiansen

1.medlem
2. medlem

Vibeke Aars‐
Nicolaysen
Guro Skjetne
Gro W Kristiansen

3. medlem

Laila Moholt

Tore Gresdal

For 1 år: Gro W.
Kristiansen
Guro Skjetne
Elisabeth
Lillegrend
Tore Gresdal

2013‐2015
2014‐2016

Leder
1. medlem

Asbjørn Gausdal
Trine Fissum

Ikke på valg

2013‐2015

2. medlem

Viggo Gangstad

Ikke på valg

2014‐2015
2014‐2015
2014‐2015

Leder
1.medlem
2.medlem

Ingrid Ihme
Ellen Longva
Kjersti Norrud
Giske

2014‐2015

3.medlem

Redaksjons‐
komite:
Guro Skjetne
Elisabeth Lillegrend

Kontroll‐
komite:
Aud Jorun Løvehaug

Aud Jorun
Løvehaug

Ingrid Ihme
Ellen Longva
Karl Henriksen, dersom han
ikke sier ja, gir LM SSM
fullmakt til å finne en annen
kandidat.
Odd Kjetil Talsethagen

Ingrid Ihme
Ellen Longva
Karl Henriksen

Valg‐
Komite:

Odd Kjetil
Talsethagen

Forsknings‐
fondet:
FFMs leder
2013‐2016
Oppnevnes
Oppnevnes
Oppnevnes

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Tone I. Torp
Laila Moholt
Sigurd Lindal
Lisbet Grut
Magnhild
Rasmussen

Ikke på valg
Ikke på valg

Revisor

K‐team AS

SSM spør

Revisor:
2014‐2015

Vedtak:

K‐team AS

Innstillingen vedtas med følgende endringer:
2. vara til SSM : Sven Olav Frogner ble valgt med 18 mot 7 stemmer.
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