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VEDTEKTER FOR NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 
 
§ 1 – FORMÅL  
 
NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som både arbeider for full deltakelse og 
likestilling, og mot diskriminering. 

 
NFU skal ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier 
overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter. 

 
 
§ 2 – ARBEIDSOPPGAVER 

 
NFU skal 

 
- arbeide for at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne innarbeides i norsk lovgivning. 
 

- arbeide for at lover og regler utformes og praktiseres slik at 
behovene og rettighetene til mennesker med utviklingshemning blir ivaretatt 

 
- arbeide for å sikre lojalitet mot organisasjonens formål, prinsipper, vedtekter 

og arbeidsprogram, slik at organisasjonen fremstår som en enhet 
 

- samarbeide med andre organisasjoner i inn- og utland for å fremme saker av 
felles interesse 

 
- ha et årvåkent blikk overfor samfunnsmessige utfordringer sentralt, regionalt 

og lokalt og handle når det er nødvendig 
 

- drive opplysnings- og informasjonsarbeid 
 

- drive kurs- og studiearbeid 
 

- drive likemannsarbeid 
 

- yte juridisk bistand til medlemmer 
 

§ 3 – MEDLEMSKAP 
 

A Organisasjonen kan ha som medlemmer mennesker med utviklingshemning, 
foreldre, søsken, andre pårørende og andre interesserte. 

 
B Ved innmelding i NFU blir man medlem av lokallaget i den kommunen der 

man bor. 
Hvis man ønsker å bli medlem i et annet lokallag, er det mulighet for det. 
Hvis det ikke er grunnlag for medlemskap i et lokallag, gis direkte medlemskap 
i et fylkeslag. 
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Dersom fylkes- og lokallagene vedtar en annen organisering, kan man også bli 
direkte medlem i fylkeslaget (jf. § 7). 

 
C Innmelding i NFU skjer til NFU sentralt eller gjennom et fylkes- eller lokallag. 

Utmelding skjer på samme måte. 
 

Medlem som ikke har betalt kontingent ved forfall etter annen gangs purring, 
betraktes ikke lenger som medlem. 

 
D Medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett 

og rett til å la seg velge til representant. 
 
 
§ 4 – TILSLUTNING AV ORGANISASJONER 

 
Organisasjoner som driver i samsvar med NFUs formål, vedtekter og prinsipper kan 
bli tilknyttet NFU som landsforening etter vedtak gjort av landsstyret. 
Landsstyret fastsetter representasjon i organisasjonen og kontingent fram til neste 
landsmøte. 

 
 
§ 5 – ADMINISTRASJON 

 
NFU skal ha en administrasjon. Administrasjonen ivaretar den daglige administrative 
og faglige drift av NFUs sekretariat. 

 
Administrasjonen ledes av generalsekretær. Generalsekretæren har tale- og 
forslagsrett i landsstyret. Generalsekretæren har talerett i landsmøtet. 

 
 
§ 6 – LOKALLAG 

 
Det kan opprettes lokallag av NFU i hver kommune med arbeidsområde innenfor 
kommunegrensene. 
Et lokallag kan dekke flere kommuner eller bydeler. 
Hvis kommuner hvor NFU har lokallag slås sammen, skal det senest ett år etter 
sammenslåing avholdes et felles årsmøte og velges et felles styre for de aktuelle 
lokallagene. 

 
 
§ 7 – FYLKESLAG 

 
Fylkeslaget omfatter lokallagene i et fylke. 

 
Fylkeslagets årsmøte kan vedta å organisere arbeidet i fylket på andre måter. 
Søknad om alternativ organisering må godkjennes av landsstyret. 
Hvis fylkeskommuner slås sammen, skal det senest ett år etter sammenslåing 
avholdes et felles årsmøte og velges et felles styre for de aktuelle fylkeslagene. 
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§ 8 – LEDERSAMLINGER 
 
Ledersamling er en møteplass mellom ledere av fylkeslag og landsstyret. 

 
Det skal avholdes 2 – to – ledersamlinger. Den ene i månedsskiftet januar/februar og 
den andre i august/september. I år med landsmøte utgår ledersamlingen i 
august/september. 

 
På ledermøtet i august/september, året før landsmøtet, velger landsstyret og 
ledermøtet sammen 2 medlemmer og 1 vararepresentant slik at valgkomiteen blir 
komplett. 

 
Ledersamlingene skal være et viktig forum for gjensidige drøftinger og informasjon for 
landsstyret og fylkeslagene, representert av leder og ett styremedlem i hvert fylke. 

 
Målet med samlingene er å drøfte interessepolitiske, økonomiske og organisatoriske 
spørsmål, og å bedre kommunikasjonen og samholdet i organisasjonen. 

 
Resultatet av drøftingene skal være et grunnlag for arbeidet i landsstyret. 

 
§ 9 – LANDSSTYRET 

 
Forbundsleder og landsstyremedlemmer pluss varamedlemmer velges på ordinært 
landsmøte for 4 år, og trer i funksjon fra avslutningen av landsmøte. 

 
Landsstyret er i landsmøteperioden NFUs høyeste myndighet og er ansvarlig for 
arbeidet i organisasjonen i landsmøteperioden i samsvar med NFUs vedtekter, 
prinsipper og de vedtak som er fattet på landsmøtet. 
Landsstyret kan delegere myndighet, men ikke ansvar. 

 
Landsstyret består av forbundsleder, nestleder og 5 – fem – styremedlemmer med 4 – 
fire – vararepresentanter. 
Forbundsleder er leder av styret og forvalter og utøver til daglig NFUs politikk på 
vegne av landsstyret. 
Nestleder trer inn i forbundsleders funksjon ved forbundsleders fravær. 

 
Hvis forbundsleder fratrer/faller bort i løpet av landsmøteperioden, trer nestleder inn 
som forbundsleder resten av perioden. 
Flertallet av landsstyret skal være mennesker med utviklingshemning og/eller foreldre/ 
pårørende til mennesker med utviklingshemning. 

 
Dersom forbundsleder og/eller nestleder fratrer eller går ut i permisjon i valgperioden, 
velger landsstyret ny nestleder blant landsstyrets medlemmer for fraværsperioden. 
 
Dersom så mange av landsstyrets medlemmer og/eller varamedlemmer trekker seg, 
fratrer eller av andre årsaker går ut i perioden at landsstyret har problemer med å være 
beslutningsdyktige, kan landsstyret i samråd med ledermøtet oppnevne et tilstrekkelig 
antall nye varamedlemmer, om nødvendig styremedlemmer, for resten av 
perioden. 
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Landsstyret kan i særskilte tilfeller innvilge permisjon til medlemmer i landsstyret. 
 

Valgbarhet: 

Forbundsleder kan ikke bli valgt som forbundsleder for mer enn tre – 3 perioder – til 
sammen 12 år. 

 
Landsstyremedlemmer og vararepresentanter kan ikke bli valgt som 
landsstyremedlem for mer enn tre – 3 sammenhengende landsmøteperioder – til 
sammen 12 år. 

 

Landsstyrets oppgaver 
Landsstyret har ansvar for arbeidet i organisasjonen mellom landsmøtene etter de 
retningslinjer som er trukket opp i §§1 og 2 i disse vedtektene og etter de vedtak som 
blir gjort på landsmøtet. 

 
I samsvar med dette skal landsstyret 

 fastsette budsjett og kontingent i samsvar med retningslinjer som landsmøtet 
har trukket opp. 

 vedta forslag til statutter for fond. 
 sørge for en forsvarlig organisasjonsmessig behandling av saker som blir 

forelagt fra myndighetene eller fra andre institusjoner og organisasjoner og fra 
ulike ledd innenfor NFUs organisasjon. 
Før landsstyret avgjør saker av større prinsipiell og organisasjonspolitisk 
betydning, skal landsstyret – dersom det er praktisk gjennomførlig – legge 
sakene fram for lokal- og fylkeslag til uttalelse. 

 tilsette personalet og fastsette de instrukser som en finner nødvendig 
 innkalle og forberede landsmøtet. 
 oppnevne utvalg og komiteer det finner nødvendig og fondsstyre i henhold til 

gjeldende retningslinjer. 
 hvert år legge fram årsmelding og årsregnskap. Dette skal gjøres tilgjengelig 

for alle NFUs medlemmer. 
Landsstyret kan i perioden mellom landsmøtene foreta valg av ny 
statsautorisert revisor. 

Landsstyret skal ha møte minst 6 - seks - ganger i året og ellers så ofte 
forbundsleder eller et flertall av landsstyret forlanger det. Landsstyret er 
beslutningsdyktig når minst 4 – fire – medlemmer er til stede. 

 
Ved avstemninger i landsstyret er forbundsleders stemme avgjørende når det 
foreligger stemmelikhet. 

 
Saksliste og sakspapirer sendes landsstyrets medlemmer minst 14 dager før 
landsstyremøtet. 

 
 
§ 10 – LEDSAGERORDNING 
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Tillitsvalgte med utviklingshemning har rett til individuell ledsager i sitt 
tillitsvalgtarbeid. Ledsagers oppgave er å tilrettelegge for: 
- at tillitsvalgte kan utøve sin oppgave på best mulig måte. 
- at vedkommende kan delta i organisasjonsarbeidet ut fra sine egne forutsetninger. 
Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem han/hun ønsker som ledsager. 
Ledsager kan ikke inneha verv eller stilling som kan komme i konflikt med NFUs 
interesser. Den tillitsvalgte skal ikke selv ha utgifter til ledsager. 

 
§ 11 – LANDSMØTET 

 
Landsmøtet er NFUs høyeste myndighet. Det består av landsstyret og 100 valgte 
utsendinger. 

 
Utsendingene fordeles på fylkeslagene med en grunnrepresentasjon på 3 
utsendinger pr. lag. De øvrige utsendingene fordeles i forhold til medlemstallet pr. 
31.12. året før landsmøtet. 

 
Utsendingene til landsmøtet, med like mange vararepresentanter, blir valgt på 
årsmøtet i fylkeslaget med funksjonstid fram til neste ordinære landsmøte. 

 
Flytter en landsmøteutsending fra fylket i perioden, trer vararepresentanten inn. 

 
Representasjon fra tilsluttede foreninger i kommende landsmøteperiode og for neste 
landsmøteperiode bestemmes av landsstyret. 

 
Landsmøtet holdes hvert 4. – fjerde – år i september/oktober. 

Landsstyret kaller inn til landsmøte med 8 – åtte – ukers varsel. 

Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt til landsstyret gjennom 
lokal- og fylkeslag innen 1. mai det året landsmøtet blir holdt. 
Saker som blir sendt inn senere, behandles bare dersom landsstyret finner å kunne 
ta dem opp. 

 
De valgte utsendingene og landsstyret har stemmeplikt på landsmøtet. Landsstyret 
har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder årsmelding og regnskap. 

 
Sakslisten for landsmøtet skal omfatte: 

1 Konstituering – møtereglement 
 
2 4-årsmelding fra landsstyret 

 
3 Revidert regnskap 

 
4 Saker som landsstyret legger fram og innsendte saker i samsvar med denne 

paragrafen 
 
5 Arbeidsprogram for NFUs virksomhet i landsmøteperioden 



groups//felles/rydde/styringsdok. 8  

6 Valg av forbundsleder og nestleder 
 
7 Valg av medlemmer og vararepresentanter til landsstyret etter reglene i § 9. 

 
8 Valg av valgkomitéleder. 2 medlemmer og 1 vararepresentant velges av 

landsstyret, i samråd med ledermøtet, i god tid før landsmøter. 
 
9 Vedta rammebudsjett for landsmøteperioden 

 
 
 
§ 12 – EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 

 
Ekstraordinært landsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når landsstyret 
finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av fylkesstyrene krever det. Ekstraordinært 
landsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. 

 
 
§ 13 – STEMMEPLIKT FOR ORGANISASJONENS 
TILLITSVALGTE 

 
Tillitsvalgte som er stemmeberettigede i organer på lands-, fylkes- og lokalplan har 
stemmeplikt. 

 
Ved valg regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme. 

 

§ 14 – SAKSBEHANDLERSTILLING OG TILLITSVERV 
 
Stilling som saksbehandler i NFU sentralt kan ikke kombineres med 
tillitsverv i fylkesstyrer og/eller landsstyret. 

 

§ 15 – KONTINGENT 
 
Landsstyret fastsetter NFUs medlemskontingent i samsvar med retningslinjer som 
landsmøtet har trukket opp. 

 
I kommende og neste landsmøteperiode delegeres landsstyret myndighet til å 
fastsette kontingent for tilsluttede organisasjoner, jf. § 4. 

 
 
§ 16 – MEDLEMSINFORMASJON 

 
NFU gir ut et medlemsblad og har en nettside, samt sider i sosiale medier. 
Forbundsleder er ansvarlig redaktør og er forpliktet på organisasjonens grunnsyn, 
slik det kommer til uttrykk i NFUs vedtekter, prinsipp-program og i vedtak fattet av 
NFUs styrende organer. 



groups//felles/rydde/styringsdok. 9  

§ 17 – SUSPENSJON 
 
Tillitsvalgt som ikke følger NFUs vedtekter, eller vedtak som landsmøtet har gjort, 
kan suspenderes fra sitt/sine tillitsverv, sentralt og lokalt i inneværende 
landsmøteperiode. Den tillitsvalgte skal gis anledning til å gi skriftlig og muntlig 
forklaring før vedtak fattes. 

 
Vedtak om suspensjon trenger 2/3 flertall av landsstyret. Landsstyret kan oppnevne 
ny tillitsvalgt til nytt valgmøte er avholdt når vararepresentant ikke er tilgjengelig. 

 

§ 18 – NFUs MIDLER 
 
Landsstyret disponerer NFUs midler. 

 
 
§ 19 – LAG UNDER ADMINISTRASJON 

 
Dersom arbeidet i et organisasjonsledd ligger nede, eller organisasjonsleddet blir 
stående uten ledelse, kan landsstyret fatte vedtak om å sette dette under 
administrasjon. 

 
 
§ 20 – VEDTEKTSENDRINGER 

 
Vedtektene kan bare endres av NFUs landsmøte. Vedtak om endring må ha minst 
2/3 av de avgitte stemmer. 

 
 
§ 21 – VEDTAK 

 
Alle vedtak blir gjort med vanlig flertall, unntatt i saker under §§ 17, 20 og 22. Ved 
stemmelikhet er et forslag forkastet. 

 
 
§ 22 – OPPLØSNING 

 
Oppløsning av NFU kan bare skje på landsmøtet, og krever 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer. 

 
Eventuelle midler disponeres av landsmøtet til beste for mennesker med 
utviklingshemning. 
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VEDTEKTER FOR NFUs FYLKESLAG 

VEDTEKTER FOR NFU .......................................................... FYLKESLAG 
 
 
§ 1 – FORMÅL 
 
NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som både arbeider for full deltakelse og 
likestilling, og mot diskriminering. 

 
Fylkeslaget skal ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres 
familier. Fylkeslaget representerer NFU overfor fylkes- og regionale myndigheter. 

 
 
§ 2 – MEDLEMSKAP 

 
Medlemskap bygger på kollektivt tilsluttede lokallag. 
Hvis det ikke er grunnlag for medlemskap i et lokallag, gis direkte medlemskap i 
fylkeslaget. 

 
 
§ 3 – STYRET 

 
Fylkeslaget ledes av et styre som består av leder, nestleder og et antall 
styremedlemmer fastsatt av fylkeslagets årsmøte. Det velges minst 2 vara- 
representanter. 
Flertallet i styret må være mennesker med utviklingshemning og/eller 
foreldre/pårørende. 

 
Leder og nestleder velges ved særskilt valg på årsmøtet. De øvrige 
styremedlemmene velges deretter under ett, men likevel individuelt. 

 
Styret med vararepresentanter velges for 2 – to – år om gangen. Leder og nestleder 
velges ikke samme år. 

 
Styret kan oppnevne egne utvalg for ulike oppdrag og kan utarbeide retningslinjer for 
disse. 

 
Fylkeslagets styre innkalles når leder eller minst 2 styremedlemmer forlanger det. 

 
Innkalling med saksliste og sakspapirer sendes vanligvis til styrets medlemmer 
senest 14 dager før styremøtet. 
Fylkeslagets styre innkaller personer som det måtte finne nødvendig til møtene sine. 
Ved avstemninger i fylkeslagets styre er lederens stemme avgjørende når det 
foreligger stemmelikhet. 
Fylkeslagets styre er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene til 
stede. 



groups//felles/rydde/styringsdok. 11  

Fylkeslagets styre skal, i tillegg til årsmøtet, innkalle representanter for alle lokallag til 
møte minst en gang i året. 

 
Arbeidsoppgaver for fylkeslagets styre 

 
Fylkeslagets styre har ansvar for arbeidet i fylkeslaget mellom årsmøtene etter de 
retningslinjer som er trukket opp i vedtektene og etter de vedtak som blir gjort på 
årsmøtet. 

 
Fylkeslaget skal bidra til å løse NFUs arbeidsoppgaver ifølge § 2 i NFUs vedtekter. 

I samsvar med dette skal fylkeslagets styre 

– være et bindeledd mellom lokallag og NFUs sentrale organer 
– bistå lokallag overfor kommunale myndigheter 
– sørge for en forsvarlig organisasjonsmessig behandling av saker som blir 

forelagt fra myndighetene eller fra andre institusjoner og organisasjoner og fra 
ulike ledd innenfor NFUs organisasjon 

– innkalle til og forberede fylkeslagets årsmøte 
– samordne NFUs organisasjonsoppgaver på fylkesplan 
– ha ansvar for studievirksomheten 
– arbeide for at vedtatt arbeidsprogram med utgangspunkt i NFUs 

arbeidsprogram, vedtatt på landsmøtet, gjennomføres 
– arbeide mot sentrale myndigheter på fylkesplan 

 
Fylkeslagets hovedfunksjoner er: 

a) å være et samlende ledd for lokallag, 
b) å være et bindeledd mellom NFU sentralt og lokallagene, 
c) å drive med studiearbeid og kompetansehevende tiltak ovenfor lokallag. 

 
 
§ 4 – LEDSAGERORDNING 

 
Tillitsvalgte med utviklingshemning har rett til individuell ledsager i sitt 
tillitsvalgtarbeid. Ledsagers oppgave er å tilrettelegge for: 
- at tillitsvalgte kan utøve sin oppgave på best mulig måte. 
- at vedkommende kan delta i organisasjonsarbeidet ut fra sine egne forutsetninger. 
Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem han/hun ønsker som ledsager. 
Ledsager kan ikke inneha verv eller stilling som kan komme i konflikt med NFUs 
interesser. Den tillitsvalgte skal ikke selv ha utgifter til ledsager. 

 
 
 
§ 5 – KURS- OG STUDIEARBEID 

 
Fylkeslaget skal drive kurs- og studiearbeid. Styret skal utarbeide årsmelding som 
også omfatter kurs- og studievirksomheten. 



groups//felles/rydde/styringsdok. 12  

§ 6 – REGNSKAP 
 
Fylkeslagets arbeid finansieres gjennom kontingent fra medlemmene i samsvar med 
NFUs vedtekter § 15, offentlig støtte og andre midler. Styret sørger for at det blir ført 
et tilstrekkelig og ordentlig regnskap. Regnskapet følger kalenderåret. 

 
 
§ 7 – ÅRSMØTET 

 
Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen 1. mai. 
Det består av fylkeslagets styre og representanter for lokallagene. Representasjonen 
fra lokallagene fordeles etter antall medlemmer tilknyttet lokallagene, etter en nøkkel 
vedtatt av fylkeslagets årsmøte, likevel slik at alle lag er sikret minst 1 representant. 
Fylkeslagets styre innkaller til årsmøte skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med 
innkallingen følger fullstendig saksliste. Melding om årsmøte sendes lokallagene 
innen utgangen av januar måned. 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt gjennom lokallaget og må 
være fylkeslagets styre i hende senest 3 – tre – uker før årsmøtet. På årsmøtet kan 
bare saker som er oppført på sakslisten behandles. 

 
Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag. Ved stemmelikhet 
foretas omvalg. Gir også dette stemmelikhet brukes loddtrekning. 
De valgte utsendingene og fylkeslagets styre har stemmeplikt på årsmøtet. 
Fylkeslagets styre har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder årsmelding og 
regnskap. 

 
Sakslisten for årsmøtet skal omfatte: 

 
1 Konstituering – møtereglement 
2 Fylkeslagets årsmelding, avsluttet pr. 31.12 
3 Revidert regnskap, avsluttet pr. 31.12 
4 Budsjettforslag for inneværende år 
5 Vedta arbeidsprogram/handlingsplan for årsmøteperioden, med utgangspunkt 

i NFUs arbeidsprogram 
6 Saker som fylkeslagets styre legger fram 
7 Innsendte saker 
8 Valg av styre i henhold til § 3 

Valg av revisor med vararepresentant 
Valg av valgkomité på 3 medlemmer 

9 I år med landsmøte skal det velges: 
landsmøteutsendinger med vararepresentanter i henhold til forbundets 
vedtekter § 11 
Videre skal det nomineres: 
fylkeslagets kandidater til tillitsverv på landsplan 

10 Fastsette sted for neste årsmøte 
 
 
§ 8 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
Ekstraordinært årsmøte innkalles når et flertall i styret eller minst 1/3 av lokallagene 
finner det nødvendig. 
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Innkallingen skjer skriftlig og med minst 14 dagers varsel. 
Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. 

 

§ 9 – VEDTEKTSENDRINGER 
 
Endringer i fylkeslagets vedtekter kan bare skje etter forslag vedtatt med 2/3 flertall 
av de avgitte stemmer i årsmøte/ekstraordinært årsmøte. De endrede vedtektene må 
godkjennes av landsstyret, før de kan iverksettes. 

 
 
§ 10 – OPPLØSNING 

 
Oppløsning av fylkeslaget kan bare skje på årsmøtet/ekstraordinært årsmøte og 
krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. 

 
Eventuelle midler laget disponerer ved oppløsningen skal overføres NFU sentralt, slik 
at de kan brukes til oppstartskapital ved revitalisering av laget. 
For lag som ikke aktivt har løst seg opp, men som likevel er uten styre og aktivitet, 
gjelder samme regel som for lag som er oppløst. 

 
 
 
VEDTEKTER FOR NFUs LOKALLAG 

 

VEDTEKTER FOR NFU ...........................................................LOKALLAG 
 
 
§ 1 – FORMÅL 
 
NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som både arbeider for full deltakelse og 
likestilling, og mot diskriminering. 

 
Lokallaget skal ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres 
familier. Lokallaget representerer NFU overfor lokale- og regionale/fylkeskommunale 
myndigheter. I saker av prinsipiell karakter gjøres dette gjennom fylkeslaget. 

 
 
§ 2 – LAGETS NAVN 

 
Lagets navn skal være NFU .............................................................lokallag 

 
 
§ 3 – MEDLEMSKAP 

 
Som medlemmer opptas mennesker med utviklingshemning, foreldre, søsken, 
pårørende og andre interesserte. Innmelding i NFU skjer til NFU sentralt eller 
gjennom lokallaget. 
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Utmelding skjer på samme måte. 
 
Medlemmet plikter å betale kontingent som er forfalt til betaling før utmeldingen. 
Medlem som ikke har betalt kontingent ved forfall etter annen gangs purring, 
betraktes ikke lenger som medlem. 

 
 
§ 4 – STYRET 

 
Laget ledes av et styre som består av leder, nestleder og det antall styremedlemmer 
som årsmøtet beslutter. Det velges inntil 3 vararepresentanter. 

 
Flertallet i styret må være mennesker med utviklingshemning, og/eller 
foreldre/pårørende. 

 
Styret med vararepresentanter velges for 2 – to – år om gangen. Leder og nestleder 
velges ikke samme år. 
Dersom styremedlem i valgperioden velges til annet verv i styret, velges det nytt 
medlem i vedkommendes sted for resten av valgperioden. 

 
Med unntak av leder og nestlederfunksjonen konstituerer styret seg selv. 

 
Styret innkaller personer som det måtte finne nødvendig til møtene sine. 
Ved avstemninger i styret er lederens stemme avgjørende når det foreligger 
stemmelikhet. 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. 
Styret skal sørge for at det blir ført et ordentlig regnskap og at vedtak blir 
protokollført. 

 
Regnskapsåret følger kalenderåret. 

 
Arbeidsoppgaver for lokallagets styre 

 
Styret har ansvaret for arbeidet i laget mellom årsmøtene og etter de retningslinjer 
som er trukket opp i NFUs vedtekter og etter de vedtak som blir gjort på årsmøtet. 

 
Lokallaget skal bidra til å løse NFUs arbeidsoppgaver ifølge 
§ 2 i NFUs vedtekter. 

 
I samsvar med dette skal styret 

 
– være et bindeledd mellom det enkelte medlem og NFUs ulike organer 
– sørge for en forsvarlig organisasjonsmessig behandling av saker som blir forelagt 

fra myndighetene eller fra andre institusjoner og organisasjoner og fra ulike ledd 
innenfor NFUs organisasjon 

– innkalle til og forberede lagets årsmøte 
– arbeide for løsning av aktuelle problemer 
– ha ansvar for kurs- og studievirksomheten 
– arbeide for at lokallagets vedtatte arbeidsprogram/handlingsprogram for 

årsmøteperioden gjennomføres 
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– arbeide for at alle medlemmene får samhørighet og tilhørighet til lokallagets 
formelle og sosiale aktiviteter 

– drive likemannsarbeid 
– arbeide mot kommunale myndigheter 

 
 
§ 5 – LEDSAGERORDNING 

 
Tillitsvalgte med utviklingshemning har rett til individuell ledsager i sitt 
tillitsvalgtarbeid. Ledsagers oppgave er å tilrettelegge for: 
- at tillitsvalgte kan utøve sin oppgave på best mulig måte. 
- at vedkommende kan delta i organisasjonsarbeidet ut fra sine egne forutsetninger. 
Den tillitsvalgte skal selv kunne velge hvem han/hun ønsker som ledsager. 
Ledsager kan ikke inneha verv eller stilling som kan komme i konflikt med NFUs 
interesser. Den tillitsvalgte skal ikke selv ha utgifter til ledsager. 

 
 

§ 6 – KURS- OG STUDIEARBEID 
 
Laget skal drive kurs- og studiearbeid. 

 
Styret skal utarbeide årsmelding som også omfatter kurs- og studievirksomheten. 

 
 
§ 7 – ÅRSMØTET 

 
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og skal avholdes hvert år innen utgangen av 
februar. 
Alle medlemmene har møte- og stemmerett. 
Styret innkaller skriftlig til årsmøte med 14 dagers varsel. 
Med innkallingen følger saksliste. Bare saker som er oppført der kan behandles på 
årsmøtet. 
Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag. 
Vedtak gjøres ved absolutt flertall. 

 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 
1 Konstituering – møtereglement 
2 Årsmelding avsluttet 31.12 
3 Revidert regnskap avsluttet 31.12 
4 Innkomne saker, bl.a. arbeidsprogram for årsmøteperioden og 

landsmøtesaker i år med landsmøte 
5 Valg av styre i henhold til § 4 

Valg av revisor 
Valg av valgkomité på 3 medlemmer 
Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte 
Eventuelle nominasjoner på tillitsverv på fylkesplan 
I år med landsmøte skal det nomineres 
landsmøteutsendinger med vararepresentanter 
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§ 8 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 
Ekstraordinært årsmøte innkalles når et flertall i styret eller minst 1/3 av 
medlemmene forlanger det. Innkalling skjer skriftlig og med minst 8 dagers varsel. 
Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. 

 
 
§ 9 – VEDTEKTSENDRINGER 

 
Endringer i lokallagets vedtekter kan bare skje etter forslag vedtatt med 2/3 flertall av 
de avgitte stemmer i årsmøte/ekstraordinært årsmøte. De endrede vedtektene må 
godkjennes av Landsstyret. Før landsstyret godkjenner endringen av vedtektene, 
skal fylkeslaget uttale seg. 

 
 
§ 10 – OPPLØSNING 

 
Oppløsning av lokallag kan bare skje på årsmøte/ekstraordinært årsmøte og krever 
2/3 flertall av avgitte stemmer. Dersom et lag ikke avholder årsmøte på to år, kan 
fylkeslaget innkalle til årsmøte på lagets vegne. 

 
Eventuelle midler laget disponerer ved oppløsningen skal overføres NN fylkeslag. 

 
For lag som ikke aktivt har løst seg opp, men som likevel er uten styre og aktivitet, 
gjelder samme regel som for lag som er oppløst. 


