
- en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt lymfekreft, og deres pårørende.
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mennesker som er berørt eller opptatt 
av lymfekreft. Våre viktigste oppgaver 
er å sørge for best behandlings- og 
rehabiliteringstilbud til pasienter 
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Hovedstyret

Kari Sandberg
Styreleder, 
Nord-Norge

Tove nakken
Nestleder,
Akershus, Buskerud og Oslo

Skjalg Holm
Styremedlem,
Nord-Norge

Hanne Kittilsen
Styremedlem,
Telemark

Amund Aasgaard
Varamedlem,
Innlandet

  Tomy Hoang

Torbjørn Langaas Lien
Varamedlem

Nina Norstrand
Styremedlem,
Akershus, Buskerud og Oslo
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Hovedstyremøter
Hovedstyret har i 2019 avholdt 6 styremøter. 
Hovedstyremøtene er hovedsakelig avholdt 
i vårt sekretariat i Thomles gate 4 på Solli 
plass. Ett av hovedstyremøtene ble avholdt ifm 
nettverksmøte i mars, og ett av styremøtene 
ble avholdt på Sundvolden hotell i forbindelse 
med landsmøte. I tillegg hadde styret et eget 
strategiseminar på senhøsten for å diskutere 
økonomi og retning. 

Arbeidsutvalget har stått for løpende saks-
behandling mellom hovedstyremøtene i samar-
beid med sekretariatet. Arbeidsutvalget har 
bestått av styreleder Kari Sandberg og nestled-
er Tove Nakken.

Lokallag
Lymfekreftforeningen har 9 lokallag som 
dekker hele landet. Lokallagene er foreningens 
første kontaktpunkt med medlemmene og gjør 
en viktig innsats i å organisere lokale tilbud og 
aktiviteter. 

Landsmøtet
Lymfekreftforeningens tolvte ordinære lands-
møte ble avholdt i forbindelse med gjennom-
føring av landskonferansen 2019 den 3. - 5. 
mai på Sundvolden hotell utenfor Hønefoss. 

Landskonferansen
Det var totalt 133 påmeldte til foreningens 
landskonferanse på Sundvolden - den 12. i 
rekken. 

Professor Ludvig Munthe fra KG Jeb-
sensenteret, onkolog Andreas Stensvold fra 
Sykehuset Østfold og onkolog Alexander Fosså 
stod for de medisinskfaglige foredragene. Det 
ble en kort spørretime med Sophie og Alexan-
der Fosså, før lymfomprisen ble tildelt Sophie 
Fosså. Else Støring fremførte en hilsen på 
vegne av Kreftforeningen. På søndagen ble det 
et muntert og engasjerende foredrag fra over-
lege og begeistringskunstner Magnar Kleiven.

Det var utflukter som bestod av en guidet 
båttur på Tyrifjorden, og en guidet spasertur 
fra Kleivstua til Kongens utsikt. 

Lørdagens festmiddag var det mange hyg-
gelige taler og diktfremføringer. I tillegg 
ble det underholdning ved artistene Lena & 
Janicke. 

Utgående styremedlem Siri Bakken hadde 
oppdraget som toastmaster. Hun loset forsam-
lingen gjennom en minnerik og underholdende 
aften.

Landsmøtet 2019.   Tomy Hoang
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Nettverksmøte og likepersonskonferanse
29. – 31.  mars ble det arrangert nettverksmøte 
på Klækken hotell for representanter fra loka-
llagene. Det var til sammen 20 deltakere. Net-
tverksmøte ble lagt til våren for å gi mulighet 
til å diskutere blant annet lymfomuka og 
gjennomføring av denne i detalj. I tillegg ble 
det satt av tid til å snakke om organisering av 
likepersonsarbeidet og brukermedvirkning.
Lokallagene fikk anledning til å presentere 
sitt eget arbeid og de største utfordringene de 
møter. De ble også utfordret på hva som kan 
gjøres for å tiltrekke oss flere yngre medlem-
mer. 

På søndagen fikk vi besøk av overlege og 
onkolog Arne Kolstad som holdt en «lym-
fomfaglig masterclass» for deltakerne. I tillegg 
kom Arne Lyngstad, daværende medlem i 
Lymfekreftforeningen og brukerrepresentant i 
Beslutningsforum og delte sine erfaringer med 
å jobbe med Beslutningsforum. 

Det ble en svært produktiv helg med høyt 
engasjement fra alle deltakerne.

Lymfekreftbladet
Medlemsbladet «Lymfekreftbladet» har kom-
met ut 4 ganger i 2019. Bladet er sammen med 
vår interaktive satsing den viktigste informas-
jonskanalen ut til medlemmene, pårørende, 
helsepersonell og øvrige interesserte.

Redaksjonen har bestått av arbeidsutvalget i 
samarbeid med sekretariatet. Bladet er produs-
ert av Orgservice. 

Vi opplever at vår satsing på å sende ut 
bladet digitalt, er en suksess. De som fortsatt 
ønsker bladet i papirutgave, har mulighet til å 
få det.  

Kommunikasjon
Foreningens hjemmeside www.lymfekreft.no 
er en viktig informasjonskanal for Lymfekreft-
foreningen. Vi opplever at nettsiden er godt 
besøkt. Sosiale medier brukes også, da primært 
Facebook og Instagram. Ved utgangen av 2019 
hadde foreningen 2073 følgere på Facebook 
opp fra 1508 følgere året før. På Instagram har 
foreningen 214 følgere.

Sekretariatet er ansvarlig for drift av hjem-
mesider og sosiale medier, med innspill fra 
styret. 

Profilarbeid
Foreningens tillitsvalgte har gjort en iherdig 
innsats med å stå på stand rundt om i landet 
for å promotere foreningen, både i forbindelse 
med Verdens lymfomdag, verdens kreftdag, 
foredrag ved Montebellosenteret og andre 
institusjoner, med mer. I 2019 ble det laget 
t-skjorter til lokallagene ifm markering av 
Verdens lymfomdag. 

Lymfekreftbladet 1/2020.
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Verdens Lymfomdag og lymfomuka
I 2019 ble markering av Verdens lymfomdag 
utvidet til hele uke 38 med markeringer i form 
av folkemøter i Oslo, Trondheim og Tromsø. 
I Oslo var det rundt 200 deltakere som møtte 
opp for å høre Arne Kolstad om «diagnos-
tisering og behandling av lymfekreft» og Stein 
Kvaløy om «rehabilitering av kreftpasienter». 
Stein Kvaløy hadde et særlig fokus på seneffek-
ter. I Trondheim var det rundt 100 deltakere 
som møtte opp for å høre Alexander Fosså på 
det samme temaet som Arne Kolstad i Oslo; og 
Frode Skanke på det samme som Stein Kvaløy. 
I Tromsø var det rundt 50 deltakere som kom 
for å høre Arne Kolstad og Frode Skanke. 
Lymfomuka lot seg gjennomføre takket være 
støtte fra Janssen, Kyowa Kirin, Roche og 
Takeda. I tillegg bidro lokallagene. En stor 
takk rettes til alle bidragsytere.

Likepersonsarbeid
Fokus på likepersonsarbeid er fortsatt en viktig 
oppgave for vår forening. Å kunne være der 
for andre mennesker i samme situasjon, som 
har behov for råd, veiledning eller bare å lufte 
sine tanker er en viktig funksjon å fylle, og det 
jobbes kontinuerlig med å sikre at likeperson-
sarbeidet fungerer på en best mulig måte og 
er synlig for de som behøver det. Lymfekreft-
foreningen har aktive likepersoner i alle loka-
llag.

Styrets likepersonsansvarlig er Nina Nor-
strand.

Fagråd
Lymfekreftforeningen opprettet for noen år 
tilbake et eget fagråd. Det var tenkt at fagrå-
det sin oppgave ville være å spille inn saker til 
hovedstyret samt å løfte foreningens faglige 
kompetanse. Det har vært krevende å holde 
jevnlig dialog med fagrådet, og i det forsøk på 
å samle det trakk man i 2019 Arne Kolstad inn 
i rådet også. 

Fagrådet består av: 

Det ble avholdt et dialogmøte på høsten 2019 
med medlemmene fra Oslo-området, som 
fokuserte på aktuelle samarbeidsområder. 

Alexander Fosså, 
Radiumhospitalet, OUS

Marianne Brodtkorb, 
Radiumhospitalet, OUS

Unn-Merethe Fagerli, 
St Olavs hospital

Martin Maisenhølder, 
UNN

Arne Kolstad, 
Radiumhospitalet, OUS

Kari Sandberg,
styreleder

Tove Nakken,
nestleder

Skjalg Holm, 
styremedlem
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Tilknytning til Kreftforeningen
Lymfekreftforeningen er en av 17 pasient-
foreninger og likepersonsorganisasjoner som 
er assosiert medlem i Kreftforeningen. Den 
faglige og økonomiske støtten fra Kreftforenin-
gen et viktig bidrag til Lymfekreftforeningen.

Våre likepersoner og tillitsvalgte deltar på 
en rekke møter og aktiviteter i regi av Kreft-
foreningen. Dette gjelder blant annet virksom-
het på Vardesentrene, Krafttak mot Kreft og 
i det politiske og brukermedvirkningsmessige 
arbeidet.

Videre har sekretariatet ivaretatt den daglige 
kontakten med Kreftforeningen.

Lymfekreftforeningen har en valgt represen-
tant i Kreftforeningens representantskap.

Øvrige samarbeidspartnere
Vi ønsker å rette en stor takk til legemid-
delselskapene Janssen, Roche, Kyowa Kirin og 
Takeda som har bidratt verdifullt med økono-
misk støtte og godt faglig samarbeid i året som 
har gått.

Vi ønsker videre å rette en stor takk til 
landets lymfomleger som stiller opp for oss på 
arrangement og lignende. Vi setter stor pris på 
dette arbeidet.

Vi får økonomisk støtte fra FUNKIS (tid-
ligere Funksjonshemmedes Studieforbund) 
gjennom vårt arbeid i kursing av tillitsvalgte, 
likepersoner, brukermedvirkere og lignende.

Brukermedvirkning
Lymfekreftforeningen har flere aktive bruker-
representanter rundt om i landet som gjør 
en viktig innsats. Dette gjelder representan-
ter gjennom NAV og sykehus. Videre er vi 
medlem av Kreftforeningens sentrale forum for 
brukermedvirkning og bidrar aktivt i denne 
sammenheng. 

Foreningens nestleder Tove Nakken ledet 
OUS sitt sentrale brukermedvirkningsutvalg til 
og med 31.12.19. 

Interessepolitisk arbeid
Lymfekreftforeningen engasjerte seg sterkt i 
avgjørelsen til Beslutningsforum om å avslå å 
innføre CAR-T for storcellet B-cellelymfom. 
Det ble sendt innspill til Beslutningsforum ifm 
at CAR-T skulle vurderes, det ble skrevet flere 
leserinnlegg i Dagens Medisin og andre medier 
i etterkant av at innføringen ble avslått, det ble 
sendt brev til Helse- og omsorgsdepartementet 
med anmodning om å vurdere beslutningen på 
nytt, og det ble forsøkt å gå i dialog med repre-
sentanter fra Helse- og omsorgskomiteen. 

Styrets medlemmer deltar jevnlig på møter 
som angår innføring av nye legemidler. 

Skjermdump fra dagensmedisin.no
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Oslo, 20. mars 2019

Kari Sandberg
styreleder

Tove Nakken
nestleder

Skjalg holm
styremedlem

Nina norstrand
styremedlem

Hanne Kittilsen
styremedlem

2019201820172016

Utviklingen av betalende 
medlemmer siden 2016

10581021 1034 1054

Økonomi
Foreningen har i henhold til revidert regnskap 
et overskudd på kr 336 859 i 2019. 

Formelt om foreningen
Lymfekreftforeningen er en ideell organisasjon. 
Styret mener at det fremlagte årsregnskapet 
gir et rettvisende bilde over utviklingen og 
resultatet av foretakets virksomhet og stilling. 
I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at 
forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
Det har ikke vært ansatte i foreningen i 2019.

Foreningens styre har i 2019 hatt syv medle-
mmer, hvorav fem kvinner.

Foreningens virksomhet forurenser ikke det 
ytre miljø.

Sekretariatet
Foreningens sekretariat leveres av Orgservice 
AS ved daglig leder Elin Maria Wall, sekretar-
iatsleder Andreas Hole og organisasjonsrådgiv-
er Carita Teien.

Diverse
Lymfekreftforeningen har per. 31.12.2019 1058 
betalende medlemmer. 

Sekretariatet, Orgservice.   Tomy Hoang
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Aktivitetsregnskap
Balanse

Noteopplysninger

Aktivitetsregnskap Note 2018 2019

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
Medlemskontingent  303 827  393 950 
Tilskudd 
Offentlige: 8  809 454  845 519 
Andre:  1 150 000  1 150 000 

 206 738  184 356 

 178 941 
Innsamlede midler, gaver
Gaver  39 300  151 396 
Opptjente Inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Lotteri- og bingoinntekter  58 576  59 867 
Annonseinntekter/støtte fra legemiddelsindustri  260 000  450 000 
Andre Inntekter
FUNKIS  73 520  71 600 
Egenandeler  206 550  189 540 
Sum anskaffede midler  3 107 965  3 675 169 

Statsstøtte, driftstilskudd 
Støtte fra Kreftforeningen 
MVA-kompensasjon 
Lotteristiftelsen
Extrastiftelsen

3 Årsregnskap 2019
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Note 2018 2019

Forbrukte midler  9 

Kostnader til anskaffelse av midler
Inntektsbringende arbeid   187 125  196 233 
Kostnader til organisasjonens formål
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Politisk arbeid  88 210  366 401 
Brukermedvirkning  90 867  83 176 
Likepersonssarbeid  527 446  596 973 
Medlemsrettet arbeid  750 615  717 499 
Informasjonsarbeid  684 865  950 984 
Organisasjonsarbeid/andre formålsaktiviteter  284 370  242 438 
Administrasjonskostnader
Diverse administrastive kostander  203 950  193 111 
Finansinntekter/kostnader  -3 378  -8 505 
Sum forbrukte midler  9-12  2 814 070  3 338 310 

Året aktivitetsresultat  293 895  336 859 

Tillegg/reduksjon egenkapital  293 895 
Sum tillegg/reduksjon egenkapital  293 895  336 859 



12 I Sakspapirer 2020

Inntekter i 2019

Utgifter i 2019

  Medlemskontingent (11%)

  Tilskudd fra offentlige/andre (28%)

  Støtte fra Kreftforeningen (31%)

  MVA-kompensasjon (5%)

  Innsamlede midler/gaver (4%)

  Operasjonelle aktiviteter (14%)

  Andre inntekter (7%)

  Formål (88%)

  Skaffe inntekter (6%)

  Administrasjon (6%)

Forbruk av midler til formål

  Politisk arbeid (11%)

  Brukermedvirkning (2,5%)

  Likepersonssarbeid (17,5%)

  Medlemsrettet arbeid (21.5%)

  Informasjonsarbeid (28,5%)

  Organisasjonsarbeid (7%)
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Balanse per 31 desember Note 2018 2019

Eiendeler
Omløpsmidler 
Kundefordringer  6  48 475  
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 6  91 165  19 837 
Sum fordringer  139 640  19 837 

Bankinnskudd, kontanter o.l.  7  868 529  1 803 565 

Sum omløpsmidler  868 529  1 803 565 

Sum eiendeler  1 008 169  1 823 403 

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Annen egenkapital  4  788 559  1 125 718 
Sum egenkapital  788 559  1 125 718 

Gjeld
Annen kortsiktig gjeld  71 400 
Leverandørgjeld  219 610  265 226 
Uopptjent inntekt  100 000 
Sum gjeld  219 610  261 059 

 697 685 
Sum egenkapital og gjeld  1 008 169  1 823 403

Oslo, 20. mars 2019

Kari Sandberg
styreleder

Tove Nakken
nestleder

Skjalg holm
styremedlem

Nina norstrand
styremedlem

Hanne Kittilsen
styremedlem
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Noter til regnskapet

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifiser som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som 
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld  er tilsvarende kriterier lagt til 
grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. Inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med 
forfallsdato som er kortere enn tre  måneder fra anskaffelse.

Hovedregel for vurdering av inntekter og kostnader
Medlemsinntekter, innsamlede midler og gaver regnskapsføres etter kontantprinsippet når de er 
mottatt. Tilskudd som det knytter seg betingelser til intekstsføres i takt med forbruk av midlene. 
Ikke inntektsførte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld.

Kostnader føres eller transaksjonsprinsippet, når de er påløpt.

Direkte kostnader er henført til den aktiviteten kostnader gjelder. Fordelingen av felleskostnader på 
aktivitetene blir fordelt eller medgått tid og størrelsen på prosjektene.

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 0

Ytelser til ledende personer Honorar Pensjons-
kostnader

 Annen 
godtgjørelse

Styret 40000 0 0

Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Lån Sikkerhetsstillelse

Ansatte og medlemmer av styret 0 0

Note 2 - Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm
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Noter til regnskapet

Note 3 - Revisor
Godtgjørelse til Revisjonsselskapet Deloitte AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester utgjør i 
2019 36125 NOK  inkl. mva.

2018 2019

Note 4 - Egenkapital
Egenkapital per 01.01.  494 664  788 559 
Årets tilførsel  293 895  336 859 
Sum egenkapital 31.12  788 559  1 125 418 

Note 6 - Andre  fordringer
Kundefordringer 48 475
Andre fordringer, Bingo- og lotteriinntekter og FUNKIS 91 165 19 837
Andre forskuddsbetalte kostnader
Sum 139 640 19 837

Note 7 - Bankinnskudd
Foreningen har 3 bankkonti  
Driftskonto  408 070  691 652 
Kontingentkonto  322 659  866 417 
Gavekonto  137 810  245 496 
Sum  868 539  1 803 565 

Note 8 - Offentlig støtte
Foreningen har mottatt kr 845 519 i driftsmidler fra Bufdir.
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Balanse per 31 desember 2018 2019

Hovedstyret  267 212  219 648 
Likepersonsarbeid  9 394  9 420 

Medlemsblad  307 378  372 474 

Landskonferanse  547 403  606 697 

Representasjon  13 027  657 

Brosjyrer og materiell  59 925  41 267 

Nettverksmøte/Likepersonskonferanse  130 301  128 736 

Administrasjon og regnskap  748 499  784 931 

Web  56 086  87 740 

Ny nettside  50 000 
Revisjon  54 250  36 125 
Lokalavdelingstøtte  105 000  90 500 

Lager og distribusjon  106 463  76 176 

Diverse  11 330  6 894 

Lymfomdagen/Lymfomuka /Folkemøter  272 819  347 377 

Extrastiftelsen (rehabboka)  178 941 

Vervekampanje  128 362  32 309 

Medlemsundersøkelse  276 925 

Finans -3 378  -8 505 

SUM  2 814 070  3 338 310 

Note 9 -  Fordeling av kostnader spesifisert etter prosjekt 
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Balanse per 31 desember 2018 2019

Note 10 - Formålsprosent
Kostnader til organisasjonens formål 2 613 498 3 153 704
Sum forbrukte midler 2 814 070 3 338 310
Formålsprosent 92,9 % 94,5 %

Note 11 - Administrasjonsprosent
Administrasjonskostnader 203 950 193 111
Sum forbrukte midler 2 814 070 3 338 310
Administrasjonsprosent 7,2 % 5,5 %

Note 12 - Innsamlingsprosent
Disponibelt til formålet 39 300 151 396
Innsamlede midler 39 300 151 396
Innsamlingsprosent 100,0 % 100,0 %

Note 13 - Nærstående
Lymfekreftforeningen er assosiert medlem i Kreftforeningen.
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Forslag til Vedtektsendringer
Dagens ordlyd paragraf 4b

Familiemedlemmer
Rett til familiemedlemskap har alle som har eller har hatt lymfekreft, deres pårørende og an-
dre interesserte. Medlemskapet gjelder for alle medlemmer i familien på samme bostedsadres-
se. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter på årsmøte sentralt og lokalt

Foreslås å endre til: 
Familiemedlemmer
Medlemskapet gjelder for alle medlemmer i familien. Familiemedlemmet må være tilknyttet 
et eksisterende hovedmedlem. Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter 
på årsmøte sentralt og lokalt

Hovedmedlemskap: 400.-
Familiemedlem: 100.-
Student: 200.- 
Gavemedlemskap: 400.-

Fastsettelse av kontingent

Innstilling til valg
Hovedstyret for perioden fra neste landsmøte til landsmøte i 2021

Hovedstyret Tittel Valg

Kari Sandberg (Nord-Norge) Styreleder På valg - gjenvelges for to år

Tove Nakken (Akershus, Buskerud, Oslo) Nestleder Ikke på valg

Skjalg Holm (Nord-Norge) Styremedlem På valg - ikke gjenvalg

Nina Norstrand (Akershus, Buskerud, Oslo) Styremedlem Ikke på valg

Hanne Kittilsen (Telemark) Styremedlem Ikke på valg

John Meling (Rogaland) Styremedlem Velges for 2 år

Torbjørn Langaas Lien (Trøndelag/ Midt-Norge) Varamedlem Ikke på valg

Amund Aasgaard (Innlandet) Varamedlem På valg - gjenvelges for to år

Valgkomité

Leif Kristoffersen
Trond Nordvik
Marit Rossehaug
Skjalg Holm

4

5

6
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Vedtekter

§ 1. Navn
Foreningens navn er Lymfekreftforeningen.

§ 2. Formål
Foreningen er en landsomfattende organisasjon 
for personer som har eller har hatt lymfekreft 
og deres pårørende. Foreningen skal være 
samarbeidende med Kreftforeningen og det 
faglige lymfekreftmiljøet i Norge.

§ 3. Foreningens oppgave er å:
a) være til støtte for personer som har eller 

har hatt lymfekreft og deres familie 
(likepersonsarbeid)

b) informere medlemmene og andre 
om fremskritt innen behandlingen 
av lymfekreft, inklusiv behandling og 
oppfølging av komplikasjoner.

c) informere leger og andre om risiko for, 
symptomer på og diagnostisering av 
lymfekreft

d) bedre behandlings– og rehabiliteringstilbud 
til pasienter som er rammet av lymfekreft

e) fremme rettigheter og krav overfor 
myndigheter, leger og annet fagpersonell

f ) holde medlemmene oppdatert gjennom 
medlemsblad, internett, brosjyrer ol.

§ 4. Medlemskap
Foreningen består av vanlige medlemmer og 
familiemedlemmer.
a) Medlemmer - Rett til medlemskap har 

alle som har eller har hatt lymfekreft, deres 
pårørende og andre interesserte.

b) Familiemedlemmer - Rett til 
familiemedlemskap har alle som har eller 
har hatt lymfekreft, deres pårørende og 
andre interesserte. Medlemskapet gjelder 
for alle medlemmer i familien på samme 
bostedsadresse.

Alle medlemmer over 15 år har fulle 
demokratiske rettigheter på årsmøte sentralt og 
lokalt.

§ 5. Kontingent
Medlemmene betaler en årlig kontingent som 
fastsettes av landsmøtet. Styret kan i særlig 
tilfelle innvilge fritt medlemskap.

§ 6. Hovedstyre
Foreningen skal ha et styre som er ansvarlig for 
foreningens drift. Hovedstyret skal avlevere
årsberetning på landsmøtet.

Endret:
Ekstraordinært årsmøte 24. januar 2008

Årsmøte 7.mai 2010
Landsmøte 5. mai 2012
Landsmøtet 2. mai 2014
Landsmøte 8. mai 2015
Landsmøte 4. mai 2018
Landsmøte 3. mai 2019
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Hovedstyret skal bestå av 5 faste medlemmer. I 
tillegg velges to varamedlemmer, som innkalles 
ved behov.

I hovedstyret skal flertallet selv ha eller ha 
hatt lymfekreft. Det bør minimum være en 
pårørenderepresentant i hovedstyret.
Hovedstyret og styrets leder velges for 2 år, men 
slik at ikke mer enn 4 av hovedstyret kan byttes 
ut samtidig.

For at hovedstyret skal være beslutningsdyktig 
må minst 4 være til stede, inklusive møtende 
varamedlemmer. Ved likt stemmetall har styrets 
leder dobbeltstemme.

Hovedstyret kan nedsette et arbeidsutvalg til 
å forberede hovedstyresakene. Arbeidsutvalget 
arbeider etter mandat fra hovedstyret.
Lymfekreftforeningens administrative enhet er 
sekretariatet. Sekretariatet er tilstede på
hovedstyrets møter. En av disse refererer fra 
møtene. Arbeidsområde og fullmakter for 
sekretariatet gis av hovedstyret.

§ 7. Landsmøte
a) Landsmøtet er foreningens høyeste 

myndighet. Landsmøtet velger styre 
og valgkomité med simpelt flertall. 
Ordinært landsmøte skal holdes hvert år 
innen utgangen av mai måned på sted 
som fastsettes av hovedstyret. Dersom 
hovedstyret finner det hensiktsmessig 
å kombinere landsmøtet med et annet 
arrangement, skal det likevel være anledning 
til det på annen tid av året. Ekstraordinært 
landsmøte kan innkalles av hovedstyret 
når det oppstår situasjoner som etter 
hovedstyrets eller revisors oppfatning 
er av en slik karakter at årsmøtet bør ta 
stilling til dem. Hovedstyret må innkalle til 
ekstraordinært landsmøte når minst 20 % av 
medlemmene krever det.

b) Adgang til landsmøtet har de medlemmene 
som har betalt årskontingenten for 
inneværende år. Innkallelse med saksliste 
kunngjøres per internett senest 1 måned før 
landsmøtet. Sakspapirer gjøres tilgjengelig 
til påmeldte landsmøtedeltakere senest 14 
dager før landsmøtet.

c) Ved avstemning på landsmøtet har alle 
fremmøtte medlemmer stemmerett. 
Enhver med stemmerett kan kreve skriftlig 
avstemning. Beslutninger krever simpelt 
flertall dersom ikke annet følger av 
vedtektene. Forandringer i vedtektene krever 
2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett.

d) Landsmøtet kan med bindende virkning kun 
treffe beslutninger i saker som framkommer 
av innkallelsen, jfr pkt b). Forslag til 
endringer i vedtektene må være hovedstyret i 
hende senest 6 uker før årsmøtet.

e) Saksliste for ordinært landsmøte skal minst 
inneholde følgende punkter:
1) Godkjenning av innkalling.
2) Valg av møteleder, referent og to til å 

underskrive protokollen.
3) Godkjenning av saksliste.
4) Årsmelding og orientering av denne.
5) Årsregnskap og godkjenning av dette.
6) Hovedstyrets budsjett
7) Andre saker til behandling.
8) Fastsettelse av kontingenter.
9) Valg:

a) Leder til hovedstyret
b) Medlemmer til hovedstyret.
c) Fire medlemmer til valgkomitéen.
d) Revisor.

§ 8. Valgkomité
Landsmøtet velger en valgkomité på 4 
medlemmer. Valgkomiteens medlemmer kan 
ikke samtidig være medlem av hovedstyret.
Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg 
av medlemmer til hovedstyret. Innstillingen 
skal gjøres tilgjengelig samtidig med andre 
sakspapirer til landsmøtet.
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§ 9. Kreftforeningen
Lymfekreftforeningen er tilsluttet 
Kreftforeningen som assosiert medlem, jfr 
Kreftforeningens vedtekter § 2-1 d og skal 
inngå samarbeidsavtale med Kreftforeningen.

§ 10. Samarbeid
Foreningen skal arbeide for å:
1) Etablere gode samarbeidsforhold 

med andre pasientforeninger. 1. Etablere 
gode samarbeidsforhold med andre 
pasientforeninger.

2) Etablere gode samarbeidsforhold med 
fagpersoner og helsepersonell i det offentlige 
helsevesen. 

3) Etablere gode samarbeidsrelasjoner med 
tilsvarende pasientforeninger internasjonalt.

§ 11. Lymfekreftforeningens lokallag
1. Lokallagets navn er Lymfekreftforeningen 
(lokalnavn)
• Lymfekreftforeningen (stedsnavn) skal 

være et lokallag for Lymfekreftforeningen i 
området (stedsnavn).

• Lymfekreftforeningens lokallag er underlagt 
Lymfekreftforeningens vedtekter og 
retningslinjer gitt av landsmøtet.

• Lokallaget råder selv over egne midler 
innenfor rammene av Lymfekreftforeningen 
formål. Lokallaget er alene ansvarlig for de 
forpliktelser det påtar seg.

• Lokallaget må ha eget organisasjonsnummer 
ved registrering i Enhetsregisteret i 
Brønnøysund

• Hovedstyret kan i særlige tilfeller gripe inn 
overfor lokallagets disposisjoner, dersom 
disse er i strid med vedtektene

• Lokallaget skal minimum avholde 2 møter i 
året.

2. Årsmøtet
Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. 
Ordinært årsmøte holdes innen 15. mars og 

innkalling skal kunngjøres med minst tre ukers 
varsel.

Årsmøtet skal behandle:
• Konstituering:

 »  Godkjenning av innkallelse og saksliste
 »  Valg av møteleder
 »  Valg av referent
 »  Valg av 2 personer til å underskrive 

protokollen
• styrets årsberetning
• årsregnskap og budsjett
• valg
• innkomne forslag

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med 
minimum 14 dagers varsel når styret eller minst 
halvparten av medlemmene krever det.

Lokallagets styre er lagets høyeste myndighet 
mellom årsmøtene.
Styret skal lede lokallagets virksomhet, samt 
sørge for at regnskaps- og økonomiforvaltning 
er forsvarlig.

Lokallaget skal sende årsberetning og regnskap 
til foreningens sekretariat innen 1. april.

3. Valg
Årsmøtet velger lokallagets styre bestående av
• styreleder (funksjonstid 2 år)
• 2-5 styremedlemmer (funksjonstid 2 år)
• valgkomite, to medlemmer (funksjonstid 1 

år)

Flertallet av medlemmene i styret skal ha eller 
ha hatt lymfekreft, eller være pårørende.

Styret konstituerer seg selv på første styremøte 
og velger selv nestleder, sekretær og kasserer 
blant de valgte styremedlemmene.

Valgkomiteen består av to medlemmer, og velges 
av årsmøtet.
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Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg av 
medlemmer til styret. Innstillingen skal sendes 
ut sammen med innkalling til årsmøtet.

4. Medlemmer
Medlemmer av Lymfekreftforeningen er 
automatisk medlem/ tilhørende nærliggende 
lokallag.

5. Økonomi, Regnskap og Budsjett
Lokallagets økonomi baseres på tilskudd fra 
Lymfekreftforeningen og på midler foreningen 
selv skaffer til veie. Regnskap og budsjett følger 
kalenderåret. Kasserer legger fram årsregnskap 
for styret og godkjennes av årsmøtet.

6. Oppløsning av foreningen
Oppløsning av lokallag kan vedtas av årsmøte i 
lokallaget med 2/3 flertall av de fremmøtte, eller
etter vedtak i hovedstyret. Eventuelle 
gjenværende midler etter at lokallagets 
forpliktelser er dekket, tilfaller 
Lymfekreftforeningen.

§ 12 Regnskap/Revisjon
Hovedforeningens regnskapsår faller sammen 
med kalenderåret. Regnskapet skal revideres av 
registrert revisor.

§ 13. Ekslusjon
Medlemmer, og eller avdelinger, som 
motarbeider Lymfekreftforeningen eller handler 
i strid med vedtektene, kan ekskluderes av 
hovedstyret etter forutgående varsel.
Det skrives protokoll om eksklusjonsvedtaket, 
som underskrives av samtlige 
hovedstyremedlemmer.

§ 14. Oppløsning av foreningen
Et forslag om oppløsning av foreningen kan 
bare vedtas i et ekstraordinært landsmøte 
som innkalles med dette som eneste sak på 
dagsordenen. For at en oppløsning skal kunne 
vedtas må minst 2/3 av de avgitte stemmer være 
avgitt for oppløsning. De aktiva foreningen eier 
ved oppløsning etter at alle passiva er dekket 
skal gis til Kreftforeningen.


