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§1

Pasientforeningens navn

§ 1.1 Pasientforeningens navn er: Prostatakreftforeningen (PROFO)
Name of Organisation: Norwegian Prostate Cancer Association
(NPCA)
Foreningen er livssynsmessig og partipolitisk uavhengig.

§2

Pasientforeningens formål

§ 2.1 Pasientforeningens formål er:
Støtte menn som har eller har hatt prostatakreft, herunder å bidra til
bedret behandlings - og rehabiliteringstilbud.
Opplysnings - og informasjonsvirksomhet om prostatakreft.
Å fremme rettigheter og krav overfor myndigheter, leger og annet
fagpersonell.
At fastleger får økt kunnskap om diagnostisering, behandling og
oppfølging.
Økt forskning på prostatakreft.
At menn med prostatakreft og deres partnere opplever god livskvalitet.
Å synliggjøre behovet for åpenhet rundt sykdom og behandling.
Å drive likepersonsarbeid.

§3

Samarbeid
Prostatakreftforeningen skal:
Ha gode samarbeidsforhold med Kreftforeningen, dens tilsluttede
pasientforeninger og andre samarbeidspartnere.
Ha gode samarbeidsforhold med fagpersoner og helsepersonell i det
offentlige helsevesen.
Ha gode samarbeidsrelasjoner med tilsvarende pasientforeninger i
andre land.

§4

Landsmøtet

§ 4.1 Landsmøtet er Prostatakreftforeningens øverste myndighet.
§ 4.2 Landsmøtet er sammensatt av hovedstyret, 1 - en representant fra hvert
lokallag med mindre enn 200 medlemmer, og 2 - to fra hvert lokallag som har
200 medlemmer, eller flere pr. 31.12. foregående år. For hver representant
velges det en vararepresentant.
Bare medlemmer som har betalt kontingent for inneværende og/eller
foregående år, kan velges.

§ 4.3 Ordinært landsmøte fastsetter foreningens vedtekter.
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§ 4.4 Ordinært landsmøte finner sted én gang pr. år innen utgangen av april måned,
og skal varsles skriftlig innen 31.01. med utsendelse av sakspapirer til
påmeldte landsmøtedeltakere senest tre uker før møtedato.
§ 4.5 Saker som ønskes behandlet av ordinært landsmøte, skal være mottatt av
hovedstyret senest 6 - seks uker før møtet.
§ 4.6 Saksliste for ordinært landsmøte skal 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 om denne.
5. Årsregnskap og godkjenning av dette.
6. Hovedstyrets budsjett og handlingsplan til orientering.
7. Andre saker til behandling.
8. Fastsettelse av kontingenter.
9. Valg av:
a.
Leder til hovedstyret
b.
Medlemmer til hovedstyret.
c.
Nestleder og økonomiansvarlig til hovedstyret, velges blant
medlemmene i hovedstyret.
d.
Personlige varamedlemmer til medlemmene i hovedstyret.
e.
Leder av kontrollkomitéen.
f.
2 – to medlemmer og 1 – et varamedlem til kontrollkomitéen
g.
Leder til valgkomitéen.
h.
4 - fire medlemmer til valgkomitéen.
i.
Revisor.
De som velges må være tilstede eller ha gitt skriftlig samtykke.
§ 4.7 Alle Hoved-, Partner- og støttemedlemmer, jfr. §§ 7.1, 7.2, og 7.3, kan velges
til hovedstyret.
§ 4.8 Alle beslutninger i landsmøtet vedtas med simpelt flertall av de frammøtte
stemmeberettigede. Ved vedtektsendringer kreves det minst 2/3 - to tredjedels
flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Det stemmes skriftlig hvis minst 2
- to representanter krever det. Medlemmer av hovedstyret har ikke stemmerett
ved behandling av årsmelding og regnskap. Alle vedtak trer i kraft med
umiddelbar virkning etter at vedtaket er fattet.
§ 4.9 Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av hovedstyret eller hvis 1/3 - en
tredjedel av lokallagene krever det skriftlig og begrunnet.
§ 4.10 Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst fire ukers skriftlig varsel.
Innkallingen skal inneholde det eller de punkter som ønskes behandlet.
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§5

Hovedstyret

§ 5.1 Hovedstyret består av leder og 6 - seks styremedlemmer og 6 - seks
varamedlemmer velges av landsmøtet. 1 - Ett styremedlem og 1 - ett
varamedlem skal komme fra hver av de 5 - fem definerte regioner. I tillegg
velges det 1 - ett styremedlem og 1 - ett varamedlem uavhengig av region.
Regionene er:
Nord:
Finnmark, Troms og Nordland
Midt Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Vest:
Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Sør:
Vest Agder, Aust Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud.
Øst:
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

§ 5.2 Leder i hovedstyret velges separat av landsmøtet for ett år.
§5.3 De øvrige 6 - seks medlemmer i hovedstyret med personlige varamedlemmer
velges for 2 - to år av gangen, og da slik at 3 - tre medlemmer og 3 - tre
varamedlemmer er på valg hvert år. Nestleder og økonomiansvarlig i
hovedstyret velges av landsmøtet for ett år, blant de øvrige medlemmene i
hovedstyret.
Disse, sammen med leder utgjør arbeidsutvalget, og arbeider etter mandat fra
hovedstyret.
§ 5.4 Hovedmedlemmer, Partnermedlemmer og Støttemedlemmer som har betalt
kontingent inneværende og/eller foregående år, er valgbare til hovedstyret.
§ 5.5 Hovedstyrets vedtak avgjøres med stemmeflertall blant de frammøtte
stemmeberettigede. Minst fem av hovedstyremedlemmene/varamedlemmene
må være tilstede i møtet for at det skal kunne fattes vedtak. Ved stemmelikhet
er leders stemme avgjørende.
§ 5.6 Hovedstyret holder møter minst tre ganger pr. år.
§ 5.7 Hovedstyret skal lede pasientforeningens virksomhet i tråd med foreningens
vedtekter og interessepolitiske plattform.
§ 5.8 Tillitsvalgte har taushetsplikt om personopplysninger.
§ 5.9 Hovedstyret kan i særlige tilfeller gripe inn overfor lokallagenes disposisjoner
dersom disse er i strid med Prostatakreftforeningens vedtekter eller
retningslinjer gitt av landsmøtet, eller er egnet å skade foreningen. Vedtaket
kan ankes til landsmøtet.
§ 5.10 Hovedstyret kan nedsette komitéer og utvalg for å utføre bestemte oppgaver.
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§6

Valgkomité

§ 6.1 Valgkomitéen består av fem medlemmer, 1 - én fra hver av de definerte
regionene i henhold til § 5.1, og velges av landsmøtet for 1 - et år av gangen.
Landsmøtet velger leder etter innstilling fra hovedstyret.
§ 6.2 Valgkomitéens medlemmer kan ikke inneha tillitsverv i hovedstyret.
§ 6.3 Valgkomitéen skal avgi innstilling for valg av leder, nestleder, og
økonomiansvarlig, samt 4 – fire medlemmer og alle varamedlemmer til
hovedstyret. Valgkomitéen skal også gi innstilling på leder, medlemmer og
varamedlem til kontrollkomitéen, samt revisor. Innstillingen skal sendes ut
sammen med øvrige sakspapirer til landsmøtet.

§7

Medlemmer

§ 7.1 Menn som har eller har hatt prostatakreft kan bli hovedmedlemmer i
Prostatakreftforeningen.
§ 7.2 Partnere kan tegne partnermedlemskap i foreningen.
§ 7.3 Privatpersoner som ønsker å støtte og/eller arbeide for foreningens beste kan
tegne støttemedlemskap i foreningen.
§ 7.4 Bedrifter/foretak som ønsker å støtte Prostatakreftforeningens arbeid kan
opptas som bedriftsmedlemmer. Disse har ingen rettigheter i
Prostatakreftforeningens landsmøte eller hovedstyre.
§ 7.5 Medlemskapet følger kalenderåret.
§ 7.6 Kontingentsatsene fastsettes av landsmøtet.
§ 7.7 Medlemskapet opphører dersom kontingenten ikke er betalt etter påkrav.
Ved opphør av medlemskap, skal vedkommende underrettes skriftlig om at så
har skjedd. Vedkommendes lokallag informeres om dette i tillegg.
§ 7.8 Inn- og utmelding av Prostatakreftforeningen skal skje skriftlig pr. post eller
e-post.
§ 7.9 Medlemmer som ikke retter seg etter Prostatakreftforeningens vedtekter og
lovlig fattede vedtak i styrende organer eller som skader foreningens
omdømme, kan ekskluderes. Vedtak om eksklusjon innstilles av hovedstyret
og vedtas av landsmøtet.
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§8

Administrasjon

§ 8.1 Prostatakreftforeningens administrative enhet er sekretariatet.
§ 8.2 Sekretariatet er til stede på hovedstyrets møter og refererer fra møtene.
§ 8.3 Arbeidsområde og fullmakter for sekretariatet gis av hovedstyret.

§9

Regnskap og økonomi

§ 9.1 Prostatakreftforeningens drift baseres på en samarbeidsavtale med
Kreftforeningen, medlemskontingenter og annen støtte.
§ 9.2 Tillitsverv i pasientforeningen er ulønnet. Landsmøtet kan unntaksvis vedta å
kompensere sentrale tillitsmenn ved særlig stor arbeidsbelastning.
Landsmøtet vurderer hvert år som egen sak, arbeidsbelastningen ved de
enkelte tillitsverv for det foregående år.
§ 9.3 Medlemmers økonomiske utlegg refunderes etter foreningens gjeldende
regler.
§ 9.4 Regnskapet følger kalenderåret.
§ 9.5 Revidert regnskap legges fram for hovedstyret til godkjenning før det
behandles av landsmøtet.

§ 10 Kontrollkomite
§ 10.1 Komiteens mandat:
a. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med Prostatakreftforeningens virksomhet og påse
at den følger foreningens lover og vedtekter, samt retningslinjer vedtatt av
foreningens landsmøte.
b. Når komiteen finner det påkrevet, skal den undersøke Prostatakreftforeningens
protokoller, bøker, korrespondanse mm.
c. Kontrollkomiteen skal særlig påse at Prostatakreftforeningens midler til enhver tid
er plassert på en betryggende måte.
d. Kontrollkomiteen skal gjennomgå og uttale seg om forslag til vedtektsendringer før
vedtektsendring behandles av landsmøtet.
e. Kontrollkomiteen avgir sin årlige beretning til landsmøtet.
Hovedstyret og revisjonen skal gi kontrollkomiteen alle opplysninger som den mener
å trenge for å kunne utføre sitt arbeid.
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§10.2
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer samt et varamedlem. Komiteens
medlemmer velges av landsmøtet for 2 - to år av gangen. Leder velges av
landsmøtet for 1 - ett år av gangen blant komiteens valgte medlemmer. Varamedlem
velges for 1 - ett år.
Valgkomiteen fremmer forslag på leder, medlemmer og varamedlem.

§ 11

Prostatakreftforeningens lokallag

§ 11.1 Lokallagets navn er: Prostatakreftforeningen + (Lokalt områdenavn)
- Prostatakreftforeningens lokallag er egne lag som skal følge foreningens
vedtekter.
- Lokallaget skal registrere seg i Brønnøysundregisteret.
- Lokallaget råder selv over egne midler innenfor rammene av foreningens
formål.
- Lokallaget er alene ansvarlig for de forpliktelser det påtar seg.
- Opprettelse av nye, eller sammenslåing av eksisterende lokallag,
godkjennes av hovedstyret etter søknad.

§ 11.2 Lokallagets formål
Lokallaget skal støtte menn som har eller har hatt prostatakreft. Bl.a ved å:
- Drive opplysnings- og informasjonsvirksomhet om kreftdiagnoser.
- Bidra til at menn med prostatakreft og deres partnere opplever god
livskvalitet.
- Drive likepersonsarbeid.

§ 11.3 Samarbeid
- Lokallaget skal være Prostatakreftforeningens stedlige representant i sitt
område.
- Lokallaget skal ha gode samarbeidsforhold med pasientforeninger tilsluttet
Kreftforeningen, fagpersoner og helsepersonell.
- Lokallaget skal bidra til at Prostatakreftforeningen oppnår sine sentrale
mål.

§ 11.4 Årsmøtet
- Årsmøtet er lokallagets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes
årlig innen utgangen av februar og innkalles av styret med minst 3 – tre
ukers varsel.
- Årsmelding, regnskap og valgkomitéens innstilling skal følge innkallingen.
- Saksliste for ordinært årsmøte skal inneholde følgende punkter:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent, samt 2 – to til å undertegne
protokoll.
3. Styrets årsmelding.
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4. Årsregnskap.
5. Andre saker til behandling.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret senest
2 – to uker før møtet.

6. Valg:
a. Medlemmer i Prostatakreftforeningen som har betalt kontingent
for inneværende og/eller foregående år, er valgbare til
lokallagets leder, og kan velges til lokallagets styre.
b. Årsmøtet velger lokallagets styre bestående av leder og 4 - fire
styremedlemmer. I tillegg velges inntil 3 – tre varamedlemmer.
Styreleder velges separat med funksjonstid 1- et år. Resten av
styret velges for 2 - to år, dog slik at første gang velges 2 – to
styremedlemmer for 1- ett år. Styret, konstituerer seg selv på
første styremøte og velger selv nestleder, sekretær og
økonomiansvarlig blant de valgte styremedlemmene.
c. Årsmøtet velger en valgkomite på minimum 2 - to medlemmer
med funksjonstid på 2 -to år. Ett medlem er på valg hvert år.
d. Årsmøtet velger revisor.

-

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minimum 14 dagers varsel når styret
eller minst 1/3 - en tredjedel av medlemmene krever det. Innkallingen skal
inneholde det eller de punkter som ønskes behandlet.

-

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 årsmelding, årsmøteprotokoll og regnskap til
sekretariatet innen 15. mars samme år.

-

§ 11.5 Valgkomité
-

Valgkomiteen består av minimum 2 -to medlemmer, og velges av årsmøtet.
Valgkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre tillitsverv i laget.
Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg av medlemmer til styret.

§ 11.6 Regnskap og økonomi
-

Samtlige tillitsverv i lokallaget er ulønnet.
Regnskapet følger kalenderåret.
Lokallagets økonomi baseres på tilskudd fra hovedorganisasjonen og på
midler foreningen selv skaffer til veie.
Økonomiansvarlig legger fram årsregnskap for styret, revidert av den
valgte revisor før det behandles i årsmøtet.

8

§ 11.7 Oppløsning av lokallaget
Oppløsning av lokallag kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært
årsmøte i lokallaget med 2/3 flertall av de frammøtte. Slikt vedtak skal
oversendes hovedstyret for behandling og endelig vedtak.
Eventuelle gjenværende midler etter at lokallagets forpliktelser er dekket,
tilfaller Prostatakreftforeningen. Gjenværende midler skal stå på sperret konto
i minst 2- to år. Starter foreningen opp igjen i løpet av de 2 – to år, føres
midlene tilbake.

§ 12 Statutter for PROFOs Hederstegn
Prostatakreftforeningens hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, medlemmer eller
andre som har gjort foreningen eller dens medlemmer særlig verdifulle
tjenester.
Tildeling av hederstegnet besluttes av et enstemmig hovedstyre.
Hovedstyret og tillitsvalgte i lokallagene har rett til å gi innstilling om tildeling
av Prostatakreftforeningens hederstegn.

§ 13 Oppløsning av foreningen
Oppløsning av Prostatakreftforeningen kan bare skje på ekstraordinært
landsmøte som er vedtatt innkalt på ordinært landsmøte og som har dette som
eneste punkt på dagsorden.
Vedtak kan kun skje når to tredeler av de frammøtte medlemmer stemmer for
forslaget. Ved oppløsning av Prostatakreftforeningen, skal foreningens midler
overføres til Kreftforeningen, etter 2 -to år på sperret konto. Startes foreningen
opp igjen i løpet av de 2 - to år, føres midlene tilbake.
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