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For enhver organisasjon er vedtektene et pålagt styringsverktøy i utøvelsen av 

virksomheten. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte 

(vedtektenes § 17). Barnekreftforeningens vedtekter ble vedtatt på landsmøtet i 

Bergen 30.- 31. januar 1988 og er revidert f.o.m.1990 og siste gang på det digitale 

landsmøtet 24. oktober 2020. 
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§ 1. Navn og logo 

Foreningens navn er Barnekreftforeningen. 

 

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av lokal beskrivelse. 

 

Foreningen har en vedtatt logo som ikke kan brukes av andre uten særskilt avtale med 

hovedstyret/fylkesstyret. Foreningens logo og bruken av denne, står beskrevet i 

foreningens designmanual. All bruk av logo, fonter og farger skal til enhver tid være i 

overensstemmelse med det som er vedtatt i designmanualen. 

 

Foreningens internasjonale navn er Norwegian Childhood Cancer Society 

§ 2. Organisasjonsområde 

Barnekreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon. Organisasjonen er i 

hovedsak drevet av foreldre til barn som har eller har hatt kreft. Deres erfaring skal 

komme andre kreftrammede barn/ungdom og deres familier til gode. 

                   

Barnekreftforeningen samarbeider med andre foreninger der hvor det er naturlig og 

hvor samarbeidspartnerne har tilsvarende formål. Barnekreftforeningen er medlem av 

Innsamlingskontrollen. 

§ 3. Formål 

Barnekreftforeningen har som formål å: 

 

- støtte barn og ungdom som er rammet av kreft og deres familier 

- støtte familier som har mistet barn med kreft 

- tilrettelegge forholdene for barn og ungdom som har kreft eller lever med 

seneffekter 

- være en aktiv pådriver og finansiell støttespiller innen kvalitetssikret forskning 

på kreft og kreftproblematikk hos barn og ungdom  

- bedre barn og ungdoms helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud 

- drive informasjonsvirksomhet om kreft hos barn/ungdom og om 

Barnekreftforeningen 

- søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig 

§ 4. Medlemskap 

Medlemsberettigede kan tegne medlemskap i Barnekreftforeningen. Hvert medlem kan 

ha kun ett medlemskap. Man er medlem i Barnekreftforeningen, men medlemskapet 

tilknyttes den fylkesforening hvor man har sin bostedsadresse. Ved vektige grunner 

kan tilknytning til annen fylkesforening innvilges etter søknad til Hovedstyret. 
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1. Familiemedlemskap 

Familiemedlemskap dekker: 

Barn og ungdom som har eller har hatt kreft 

Deres foresatte 

Foresatte som har mistet sitt barn i kreft 

Søsken i samme husstand. 

 

Øvre aldersgrense for barn/søsken er 18 år. Familiemedlemmer over 15 år kan 

inneha verv i Barnekreftforeningens organer. 

 

2. Personlig medlemskap 

Personlig medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner over 15 år som er under 

behandling, eller har vært behandlet for kreft som barn og av deres foresatte. 

Disse medlemmene er valgbare på lik linje med medlemmer som har 

familiemedlemskap. 

 

Medlemskapet har fulle medlemsdemokratiske rettigheter. 

 

3. Støttemedlemskap 

Støttemedlemskap i Barnekreftforeningen kan tegnes av enkeltpersoner over 

15 år. 

 

4. Bedriftsmedlemskap 

Bedriftsmedlemskap kan tegnes av bedrifter og organisasjoner. 

Bedriftsmedlemskap gir ikke demokratiske rettigheter i organisasjonen. 

 

5. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. 

 

Medlemskapet opphører dersom kontingent ikke er betalt i løpet av en 2-års periode. 

§ 5.  Valgbarhet 

1. Familiemedlemmer, personlige medlemmer og støttemedlemmer, over 15 år, 

kan velges til styreverv. 

2. Familiemedlemmer og personlige medlemmer, skal ha flertall i alle styrende 

organer, nasjonalt, regionalt og lokalt. 

3. For at en person skal kunne inneha et tillitsverv i Barnekreftforeningen, skal 

medlemskontingenten være betalt. 

4. Ved valg/oppnevning av representanter til landsmøter samt medlemmer til 

styrer, råd og utvalg mv. i Barnekreftforeningen, vil Barnekreftforeningen ha 

begge kjønn representert. 

5. Et hovedstyre-/fylkesstyremedlem eller deres vara, skal ikke ha verv i 

organisasjons- og kontrollkomiteen. 
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§ 6. Taushetsplikt/etiske retningslinjer 

Tillitsvalgte i Barnekreftforeningen skal underskrive skjema for taushetsplikt. Dette 

gjelder også for fylkesforeninger/lokallag. Taushetsplikt gjelder også etter at perioden 

som tillitsvalgt utløper. Alle tillitsvalgte plikter å gå likepersonkurs.  

 

Tillitsvalgte som opptrer på en måte som er til skade for Barnekreftforeningen, eller 

som misligholder sine verv, kan suspenderes. Medlemmer som motarbeider 

Barnekreftforeningens vedtekter og ikke bøyer seg for lovlige vedtak i organisasjonen 

kan suspenderes.  

 

I grove tilfeller skal tillitsvalgte ekskluderes fra Barnekreftforeningen.  

 

Den suspenderte/ekskluderte kan forlange ny behandling av sin sak. Den ekskluderte 

kan etter søknad bli medlem igjen. Vedtak om suspensjon/eksklusjon/ eventuelt nytt 

medlemskap avgjøres av hovedstyret. Dersom hovedstyret etter ankebehandling 

opprettholder sitt vedtak oversendes saken til landsmøtet for endelig vedtak. 

  

Dersom en sak kan ha særlig betydning for en tillitsvalgt, ansatt eller dennes 

nærstående på en slik måte at vedkommende kan ha fremtredende personlig eller 

økonomisk særinteresse i saken, er vedkommende inhabil og skal fratre behandlingen 

av saken. Den tillitsvalgte, eller ansatte har opplysningsplikt. Fylkesstyret/hovedstyret 

avgjør tvilstilfeller. 

 

Alle tillitsvalgte og ansatte plikter å følge Barnekreftforeningens etiske retningslinjer. 

§ 7. Foreningens organer 

1. Landsmøtet       

2. Hovedstyret         

3. Fylkesforeninger 

4. Lokalgrupper  

OK komiteen 

valgkomiteen  

§ 8. Landsmøtet 

1. Landsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært landsmøte holdes hvert 

år innen utgangen av april.  

2. Hovedstyret innkaller til landsmøte skriftlig med minst 12 ukers varsel. 

3. Forslag til saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må sendes skriftlig til 

hovedstyret senest 8 uker før. Forslag til landsmøtet må komme fra ett av 

foreningens organer.  

4. Hovedstyret sender endelig innkalling med saksliste til det enkelte 

organisasjonsledd og de valgte delegater senest 4 uker før landsmøtet.  
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Innkallingen skal minst inneholde: 

a) Dags- og forretningsorden 

b) Beretning for landsmøteperioden 

c) Regnskap for landsmøteperioden 

d) Revisjonsberetning 

e) Årsrapport fra Barnekreftforeningens forskningsfond 

f) Innkomne forslag 

g) Hovedstyrets innstilling i sakene a, b, c og f 

h) Valgkomiteens innstilling 

 

5. Landsmøtet består av hovedstyret og to delegater fra hver fylkesforening, 

hvorav den ene bør være styreleder. Fylkesforeningenes delegater velges av 

og blant sittende fylkesstyre. I tillegg møter organisasjon- og kontrollkomiteen, 

valgkomiteen og daglig leder. 

 

Alle utgifter i forbindelse med landsmøtet dekkes av Barnekreftforeningen sentralt. 

§ 9. Landsmøtets oppgaver 

1. Velge møteleder.  

(Sekretariatet ivaretar sekretærfunksjonen). 

2. Vedta dags- og forretningsorden.  

3. Behandle og fatte vedtak om hovedstyrets beretning og regnskap, og 

organisasjons- og kontrollkomiteens rapport samt innsendte forslag og 

eventuelle vedtektsendringer. 

4. Behandle hovedstyrets innstilling til foreningens strategi. 

5. Fastsette kontingentens størrelse 

6. Valg til hovedstyre: 

Landsmøtet i partallsår velger leder, to styremedlemmer og én vara.  

Landsmøtet i oddetallsår velger nestleder, to styremedlemmer og to vara.  

 

Valg til valgkomiteen:  

Landsmøtet i partallsår velger ett styremedlem og én vara  

Landsmøtet i oddetallsår velger leder og ett styremedlem  

 

Valg til organisasjons- og kontrollkomiteen:  

Landsmøtet i partallsår velger leder og ett styremedlem  

Landsmøtet i oddetallsår velger ett styremedlem og én vara.  

 

Valgene skjer enkeltvis. Dersom noen ønsker det, skal valgene skje skriftlig.  

Alle valg gjelder for 2 år. 

7. I tillegg gjøres eventuelle suppleringsvalg. 

8. Andre valg. 

9. Godtgjørelser til tillitsvalgte følger retningslinjer utarbeidet av hovedstyret og 

godkjent av landsmøtet. 
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10. I tilfelle stemmelikhet i alle saker, utenom valg, gjelder hovedstyrelederens 

stemme som dobbeltstemme. 

11. Hovedstyrets medlemmer har ikke stemmerett når dets beretning og regnskap 

behandles. I disse sakene har de tale- og forslagsrett. 

12. OK-komiteen har talerett i saker som naturlig hører inn under deres 

fagområde. 

13. Daglig leder har talerett under landsmøtet, men ikke forslagsrett. 

14. Føre protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av to representanter 

valgt av landsmøtet samt leder eller avtroppende leder. 

15. Hovedstyret fastsetter sted for landsmøte. 

§ 10.  Ekstraordinært landsmøte 

1. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når hovedstyret eller minst halvparten 

av fylkesforeningene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles når det er 

særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner som oppstår. 

2. Ekstraordinære landsmøter innkalles med minst 15 dagers varsel. Med 

hovedstyrets innkalling skal det følge saksliste, jf. § 8. Ekstraordinære 

landsmøter kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen. 

§ 11. Hovedstyret 

Hovedstyret er underlagt Landsmøtes beslutninger. 

1. Hovedstyret består av leder, nestleder, fire medlemmer og tre vara. 

Hovedstyret velges av landsmøtet, og arbeider etter instrukser gitt av samme. 

Daglig leder er hovedstyrets sekretær. 

2. Hovedstyret skal styre foreningens virksomhet og sikre at foreningen realiserer 

sitt formål. 

3. Hovedstyret treffer sine avgjørelser med alminnelig flertall og er 

beslutningsdyktige når minst 2/3 av styret er til stede. Ved stemmelikhet har 

lederen dobbeltstemme.   

4. Barnekreftforeningen, representert ved hovedstyret, er arbeidsgiver for daglig 

leder. Daglig leder er ansvarlig for driften av sekretariatet. Alle ansettelser skal 

godkjennes av hovedstyret. 

5. Hovedstyret er ansvarlig for at alle ledd i foreningen forvaltes i henhold til 

foreningens vedtatte formål, vedtekter og retningslinjer. Der hvor drift ikke er i 

henhold til organisasjonens formål, vedtekter og retningslinjer skal hovedstyret 

bidra inn i fylkesforeningene slik at forsvarlig praksis opprettholdes. 

§ 12. Organisasjon- og kontrollkomiteen  

Organisasjon- og kontrollkomiteen velges av landsmøtet, og er ansvarlig overfor det.  

Organisasjon- og kontrollkomiteen består av leder og to medlemmer samt ett 

varamedlem.  

 

Organisasjon- og kontrollkomiteen arbeider etter instruks gitt av Landsmøtet.  
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Tillitsvalgte og ansatte i Barnekreftforeningen, samt nærstående til disse, kan ikke sitte 

i organisasjon- og kontrollkomiteen.  

 

Organisasjon- og kontrollkomiteen skal fungere som kontrollorgan for foreningens 

styrer og påse at alle vedtak som er tatt ikke er i strid med Barnekreftforeningens 

vedtatte formål, vedtekter og retningslinjer.  

 

Under landsmøtet skal organisasjon- og kontrollkomiteen sikre at vedtak blir gjort etter 

foreningens styrende dokumenter, og har derfor møteplikt og talerett på landsmøtet i 

saker som naturlig hører inn under deres rolle.  

§13. Valgkomiteen  

Valgkomiteen velges av landsmøtet/årsmøtet, og er ansvarlig overfor dem.  

Valgkomiteen har møteplikt til Landsmøtet/årsmøtet, og har i oppgave å sikre at valg 

foregår i henhold til vedtektene.  

Valgkomiteen forbereder valgene til neste landsmøte/årsmøtet, og arbeider etter 

instrukser gitt av samme.  

 

Landsmøtets valgkomité består av leder, to medlemmer og et varamedlem. 

Fylkesforeningenes valgkomité består av minimum to medlemmer og ett varamedlem.  

§ 14. Fylkesforeninger 

1. Fylkesforeningene er underlagt foreningens vedtekter. Hver fylkesforening er 

selvstendige rettssubjekt. Barnekreftforeningen er organisert med felles 

vedtekter og gjensidig solidaritet mellom de ulike ledd i organisasjonen. 

2. Styreprotokoller sendes sekretariatet fortløpende. Årsregnskap, årsberetning, 

årsmøteprotokoll og oversikt over registrerte likepersonsaktiviteter sendes 

innen gitte frister. 

3. Fylkesforeningene kan bestå av ett eller flere fylker.  

4. Fylkesstyret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre til fem 

styremedlemmer. I tillegg skal det velges minst to vara. Støttemedlemmer kan 

velges til styreverv, men ikke som leder eller nestleder. Dersom en 

fylkesforening av praktiske eller andre grunner ønsker å avvike fra 

bestemmelsen om antall styremedlemmer, skal saken forelegges hovedstyret 

som avgjør saken. Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 møter og 

ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

5. Fylkesforeningene oppnevner representanter til råd og utvalg innen sitt 

område. 

6. Fylkesforeningenes årsmøte avholdes innen utgangen av februar hvert år. 

Innkallingen skal skje senest 6 uker før årsmøtet skal holdes, og saker som 

ønskes behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før 

årsmøtet holdes. Dersom årsmøte ikke er avholdt innen gitt frist har 

hovedstyret anledning til å kalle inn til årsmøte på vegne av fylkesforeningen. 

Alle utgifter i forbindelse med dette dekkes av fylkesforeningen.  
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7. Fylkesforeningenes årsmøter behandler beretning, regnskap og budsjett, 

eventuell overskuddsdisponering og gjør følgende valg; fylkesstyre (etter pkt. 

4) og valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer. Medlemmer av 

valgkomiteen kan ikke være medlem av styret. Regnskapet skal revideres av 

autorisert revisor. Alle rollevalg gjelder for 2 år.  Stemmerett i 

fylkesforeningene krever at medlemskapet er tilknyttet den aktuelle 

fylkesforeningen. Stemmeberettiget er familiemedlemmer over 15 år, 

personlige medlemmer, og støttemedlemmer med styreverv. Det kan ikke 

stemmes med fullmakter. 

8. Fylkesstyrene sender sine budsjettforslag for det kommende år til hovedstyret 

innen 31. oktober. 

9. Fylkesstyrene er ansvarlig for at fylkesforeningen forvaltes i henhold til 

Barnekreftforeningens vedtatte formål, vedtekter og retningslinjer. Der hvor 

drift i fylkesforeningen ikke er i henhold til organisasjonens formål, vedtekter 

og retningslinjer, skal fylkesstyret pålegge endringer. Fylkesstyrene skal, i den 

grad det er nødvendig, varsle videre til hovedstyret som da kan bidra inn i 

fylkesforeningene, i henhold til § 11 - 6. 

10. Ved oppløsning av fylkesforeningen tilfaller alle foreningens eiendeler     

Barnekreftforeningen sentralt. 

§ 15. Sekretariatet 

Foreningens administrative og forretningsmessige arbeid utføres av sekretariatet som 

ledes av daglig leder. Daglig leder ansettes av hovedstyret. Ingen ansatte eller innleide 

personer i foreningen kan inneha verv som tillitsvalgt i foreningens organer. 

§ 16. Lokalgrupper 

Ved behov dannes lokalgrupper innenfor hver fylkesforening. 

 

Lokalgruppene skal ha sitt eget styre på minst tre medlemmer. Lokalgruppene er 

direkte underlagt fylkesforeningen både administrativt, økonomisk og følger 

Barnekreftforeningens vedtekter. 

§ 17. Økonomi 

Foreningens drift er basert på medlemskontingent, offentlig støtte, støtte fra andre, 

samt gaver og innsamlede midler. 

 

1. Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av det enkelte 

organisasjonsledd. 

2. Alle godtgjørelser til tillitsvalgte, uansett i hvilket organisasjonsledd, skal 

forelegges hovedstyret som avgjør dette. 

3. Gaver og midler gitt til foreningen er Barnekreftforeningens eiendom og skal 

registreres og medtas i årsberetning til det enkelte organisasjonsledd  
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§ 18. Deltagelse i fond og legater 

Fond, stiftelser eller legat som Barnekreftforeningen sentralt eller 

Barnekreftforeningens fylkesforeninger engasjerer seg i, skal være registrert i 

Stiftelsesregisteret. Dersom engasjementet påfører Barnekreftforeningen økonomiske 

forpliktelser, skal flertallet av fondets/stiftelsens/legatets styre være representanter fra 

Barnekreftforeningen sentralt eller Barnekreftforeningens fylkesforeninger.  

 

Barnekreftforeningen kan kun engasjere seg i fond eller legat som er til nytte for barn 

og ungdom med kreft og/eller deres familier. Barnekreftforeningen kan ikke engasjere 

seg i fond eller legat der statuttene eller vedtektene bryter med Barnekreftforeningens 

vedtekter, etiske retningslinjer eller gjeldende politikk.  

 

Organisasjons- og kontrollkomiteen skal uttale seg om fondets eller legatets statutter 

eller vedtekter, og hovedstyret skal godkjenne dem før Barnekreftforeningen 

engasjerer seg. 

§ 19.  Signatur/prokura  

Hovedstyrets leder sammen med nestleder tegner for foreningen. For 

fylkesforeningene tegner deres leder og nestleder. Prokura tildeles daglig leder alene. 

§ 20.  Oppløsning 

Barnekreftforeningen som organisasjon kan bare oppløses etter vedtak på landsmøtet 

og med minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal alle bankinnskudd, 

kontantbeholdninger og gjenstander nevnt under § 17.3 tilfalle et fond for kreftsyke 

barn med et styre som fordeler midler fra fondet til behandling/forskning for barn med 

kreft. 

§ 21.  Vedtektsendringer 

Vedtektene kan bare endres etter vedtak på landsmøtet med minst 2/3 flertall. 

 


