VEDTEKTER FOR UNG KREFT
Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på Ung Kreft sitt Ekstraordinære
landsmøte 12-16. desember 2018.

§ 1. FORENINGENS NAVN ER
Ung Kreft
Ung Kreft sine fylkesgrupper skal hete Ung Kreft … (fylke/region)

§ 2. FORMÅL
Ung Kreft har som formål å ivareta unge kreftrammede og unge pårørende ved å:
- arrangere likepersonsaktiviteter lokalt og sentralt
- spre kunnskap om unge berørt av kreft
- jobbe politisk for å fremme unge berørt av kreft sine interesser

§ 3. DRIFT
3.1. Foreningens drift er basert på midler gitt av Kreftforeningen, medlemskontingenter og andre
inntekter.
3.2. Samtlige verv i foreningen er ulønnet. Legitimerte utlegg i forbindelse med verv dekkes av
den enkelte fylkesgruppe eller Hovedstyret.
3.3. All virksomhet i Ung Kreft sin regi plikter å følge foreningens etiske retningslinjer. Ung
Kreft har et eget økonomireglement som skal være tilgjengelig og følges av alle ledd og
medlemmer i organisasjonen. Eventuelle mindre endringer i økonomireglementet behandles av
Hovedstyret.

§ 4. MEDLEMSKAP
4.1. Medlemskategorier
Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Kategori 5

Personer som har eller har hatt kreft og er mellom 15 og 35 år.
Nærstående og pårørende uansett alder. I tillegg personer som har eller har hatt
kreft og er eldre enn 35 år.
Støttemedlemskap for helsepersonell og andre interesserte.
Støttemedlemskap for bedrifter og organisasjoner.
Æresmedlemskap. Gir ikke i seg selv organisatoriske rettigheter.

4.2. Kontingenten kreves inn sentralt innen første halvår hvert år og ved innmelding av nye
medlemmer. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent de to siste årene, skal strykes fra
medlemsregisteret.
4.3. Medlemmer er forpliktet til å rette seg etter Ung Krefts vedtekter. Valgbarhet: Bare
medlemmer som har betalt kontingent inneværende år, er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.
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4.4. Alle tillitsvalgte i Ung Kreft har taushetsplikt og skal underskrive taushetserklæring. Dette
gjelder også frivillige i Ung Kreft sine prosjekter. Taushetsplikten gjelder også etter at perioden
som tillitsvalgt eller frivillig utløper. Medlemmer som ikke overholder taushetsplikten, kan
ekskluderes fra verv. Dette behandles i samråd med etikk- og kontrollkomiteen som beskrevet i
§ 4.5.

4.5. Suspensjon/eksklusjon
4.5.1. Et medlem kan suspenderes eller ekskluderes dersom han/hun setter seg utover vedtektene
eller på annen måte anses å ha handlet til skade for Ung Kreft. Det er Etikk- og kontrollkomiteen
som vurderer om det foreligger grunn til suspensjon.
4.5.2. Medlem som er foreslått suspendert har rett til å møte ved Etikk- og kontrollkomiteens
behandling for å avgi forklaring.
4.5.3. Vedtak om suspensjon kan innen 1 måned etter at medlemmet har fått skriftlig varsel om
det, påankes til etikk- og kontrollkomiteen uten at klagen har oppsettende virkning. Etikk- og
kontrollkomiteen fatter vedtak om eksklusjon eller frifinnelse etter ny behandling.
4.5.4. Et medlem som har vært ekskludert kan gjenopptas som medlem etter vedtak i etikk- og
kontrollkomiteen.
4.5.5. Den suspenderte/ekskluderte har krav på å bringe avgjørelsen inn for Landsmøte.

§ 5. FORENINGENS LEDELSE
5.1. Landsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært Landsmøte avholdes hvert annet år innen
utgangen av april.
5.2. Hovedstyret innkaller til Landsmøte skriftlig med 8 ukers varsel.
Sakspapirer sendes delegatene senest to uker før landsmøtet. Valgkomiteens innstilling legges ved
sakspapirene.
5.3. Forslag til saker og vedtektsendringer som ønskes tatt opp på landsmøtet må sendes skriftlig
til Hovedstyret senest 6 uker før landsmøtet avholdes. Alle ledd i foreningen kan fremme forslag
til landsmøtet.
5.4. Landsmøte består av Hovedstyret og valgte representanter fra fylkesstyrene. Hvert
fylkesstyre kan møte med 3 representanter hvor flertallet selv har vært rammet av kreft eller være
pårørende. I tillegg møter valgkomiteen. Hovedstyret har anledning til å invitere gjester som
observatører. Observatører har talerett, men ikke stemmerett. Valgkomiteen har observatørstatus
uten stemmerett, og kun tale og forslagsrett ved personvalgsaker.
5.5. Landsmøte er vedtaksdyktig med ¾ av de stemmeberettigede til stede. Ved avstemming på
Landsmøte har hver representant én stemme. Ved stemmelikhet, utenom personvalg og
vedtektsendringer, blir forslaget forkastet.
5.6. Reglement for bruk av fullmakter under Landsmøte for Ung Kreft:
5.6.1. Fullmakter i forkant av ordinært landsmøte godtas ikke.
5.6.2. Ved forfall under Landsmøtet gir en delegat fra en fylkesgruppe fullmakt til en annen
delegat som enten er fra samme eller annen fylkesgruppe. Slik fullmakt kan gis om en delegat må
forlate landsmøtet, f.eks. ved sykdom etc. Fullmakten kan enten gis generell eller begrenset ved at
det er bestemt hva som skal stemmes i enkelte saker.
Fullmakt leveres ordstyrer ved å tegne seg til forretningsorden.
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5.7. En konferanse for opplæring av frivillige arrangeres hvert annet år, de årene det ikke
avholdes ordinært Landsmøte. Konferansen er for representanter fra alle fylkesgrupper og
prosjekter med behov for organisasjonsopplæring. Konferansen vil fungere som organ for valg av
nye medlemmer til Hovedstyret, ved behov for supplering. Disse velges av delegater fra
fylkesstyrene og Hovedstyret, slik som Landsmøte iht. § 5.4 til 5.6.

§ 6. LANDSMØTETS OPPGAVER
6.1 Godkjenne møteinnkallelsen.
6.2 Godkjenne saksliste, dagsorden og forretningsorden for møtet.
6.3 Velge en ordstyrer og to referenter.
6.4 Velge to representanter til å underskrive protokollen. Den skal også signeres av av- og
påtroppende leder.
6.5 Godkjenne beretning fra hovedstyret.
6.6 Godkjenne regnskap.
6.7 Behandle beretning fra etikk- og kontrollkomiteen.
6.8 Behandle og vedta strategi- og handlingsplan for neste Landsmøteperiode.
6.9 Behandle og votere over forslag til vedtektsendringer.
6.10 Fastsette kontingent som skal være gjeldende for påfølgende to kalenderår.
6.11 Godkjenne nye/avvikle fylkesgrupper
6.12 Foreta valg. Det bør tilstrebes mest mulig regional, alders og kjønnsmessig fordeling.
Personvalg foretas skriftlig. For å bli valgt kreves alminnelig flertall.
- velge leder av hovedstyret. Valgperioden er 2 år. Styreleder må være kategori 1 eller kategori
2 medlem.
- velge 5 medlemmer til Hovedstyret, valgperioden er 2 år.
- velge tre varamedlemmer til Hovedstyret, valgperioden er 1 år.
Flertallet i styret skal være medlem i kategori 1 eller kategori 2.
6.13 Velge en valgkomité på fire personer hvor en av de fire blir valgt for to år, og en blir valgt til
vararepresentant.
6.14 Velge redaksjonskomité.
6.15 Landsmøte velger 2 personer til en etikk- og kontrollkomité. Medlemmene i etikk og
kontrollkomiteen kan ikke ha andre verv eller oppgaver av betydning i Ung Kreft. Medlemmene
velges for to år og i samsvar med vedtekt § 6.12 første avsnitt. I tillegg består etikk- og
kontrollkomiteen av en jurist oppnevnt av Kreftforeningen for to år av gangen.

§ 7. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært Landsmøte innkalles når hovedstyret eller minst halvparten av fylkesstyrene
krever det. Ekstraordinært Landsmøte innkalles når det har oppstått viktige, og/eller uforutsette,
situasjoner. Det innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Kun saker som er årsak til
innkalling kan behandles.
Fullmakter i forkant av ekstraordinært landsmøte godtas. Det godtas inntil to fullmakter fra hver
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fylkesgruppe. Fullmakten kan enten gis generell eller begrenset ved at det er bestemt hva som skal
stemmes i enkelte saker.

§ 8. HOVEDSTYRET
8.1. Hovedstyret er det styrende organet til Ung Kreft og skal ivareta foreningens drift i henhold
til strategi- og handlingsplan vedtatt av Landsmøtet.
8.2. Hovedstyret består av styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
Flertallet i styret må være medlemmer som selv har vært rammet av kreft eller være pårørende.
Varamedlemmer har møterett.
8.3. Hovedstyret skal lede foreningens virksomhet og under dette påse
- at virksomheten ikke strider mot Ung Krefts vedtekter.
- at samarbeidsavtaler med andre organisasjoner overholdes.
- å opprettholde kontakten med lignende organisasjoner i inn- og utland.
- at fylkesgruppene motiveres til å gjennomføre den handlingsplan som til enhver tid foreligger.
Hovedstyret er ansvarlig for:
- Ung Krefts politikk og økonomi i henhold til vedtatt handlingsplan.
- Alle prosjekter i Ung Krefts regi og skal påse at disse følger prosjektplan godkjent av HS.
- Tilsetting og oppfølging av ansatte i Ung Kreft.
- Ung Krefts mediestrategi.
- Opprette og avslutte lønnede stillinger i Ung Kreft. Hovedstyret er arbeidsgiver for lønnede
stillinger. Stillingsbeskrivelser står i organisasjonspermen.
- Bruken av Ung Krefts logoer og utforming av materiell.
- At Ung Kreft har en helhetlig profil.
8.4. Hovedstyret godkjenner æresmedlemskap etter retningslinjer vedtatt av Landsmøte.
8.5. Hovedstyret treffer sine beslutninger med alminnelig flertall og er vedtaksdyktig når minst
2/3 av de stemmeberettigede deltar. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Ved frafall
fra en eller flere av hovedstyrets medlemmer blir varamedlem(mer) stemmeberettiget.
8.6. Ungdomsstyre: Hovedstyret skal i hver landsmøteperiode velge et eget ungdomsstyre i Ung
Kreft.

§ 9. FYLKESGRUPPER
9.1. Fylkesstyret konstituerer seg i sin egen region.
9.2. Fylkesstyret må bestå av minst tre medlemmer og er beslutningsdyktig når minst halvparten
er til stede. Flertallet av styret må være medlemmer som selv har vært rammet av kreft eller være
pårørende. Eventuelle varamedlemmer har møterett.
9.3. Fylkesstyret skal jobbe ut i fra handlingsplan vedtatt av Landsmøtet.
9.4. Halvårsrapport og regnskapsrapport for første halvår sendes sekretariatet innen 15. august.
Årsrapport og regnskapsrapport godkjent av årsmøtet sendes sekretariatet innen 15. februar
sammen med alle originale bilag til regnskapet og egenandelsskjema. Årsregnskapet signeres av
fylkesleder og kasserer. Dette sendes per post slik at sekretariatet får de originale underskriftene.
Sammen med års-/halvårsrapport og regnskapsrapport sendes inn budsjett for neste halvår. For
budsjett er det ikke krav om signaturer.
9.5. Fylkesgruppenes årsmøter avholdes hvert år innen 7. februar. Dersom det blir vanskelig å
avholde årsmøte innen fristen, skal fylkesgruppene avklare dette med Hovedstyret minst to
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uker før fristen går ut og samtidig finne en alternativ dato for årsmøtet. På årsmøtet velges
fylkesleder og styremedlemmer for ett eller to år, av minst tre stemmeberettigede medlemmer
i fylkesgruppen, og styret konstituerer seg på første styremøte. På årsmøtet skal
fylkesgruppenes årsrapport og regnskap behandles.
9.6. Leder av fylkesgruppene skal informere sekretariatet om gjennomsnittlig oppmøte på
tema/sosiale arrangement senest 15. desember. Deltakere som skal regnes i gjennomsnittlig
oppmøte i fylkesgruppen er medlemmer som har betalt kontingent.
9.7. Fylkesgruppene kan søke Hovedstyret om interne midler.
9.8. Pengegaver/pengestøtte beholdes uavkortet og føres inn i regnskapet. Midler som
fylkesgruppene har råderett over skal gå til Ung Kreft-formål.
9.9. Når en fylkesgruppe blir stående uten styre, kan fylkesgruppen opprettholdes med en
kontaktperson. I slike tilfeller skal fylkesgruppens egenkapital og gjeld overføres sentralt og
øremerkes. I tillegg overføres alle dokumenter og andre eiendeler sentralt.
9.10. Medlemmer som er med på et arrangement i en annen fylkesgruppe enn han/hun tilhører,
telles i oppmøtestatistikken til arrangerende fylkesgruppe. Fylkesgrupper som går sammen om å
arrangere et arrangement og deler på utgiftene, får bare registrert sine medlemmer på
oppmøtestatistikken.
9.11. Ved brudd på Ung Krefts vedtekter eller vedvarende mislighold av Ung Krefts
midler/renommé, kan HS sette fylkesgruppen under administrasjon. Dette gjøres i samråd med
Ung Kreft sin etikk- og kontrollkomité.

§ 10. OPPLØSNING
Foreningen kan bare oppløses etter vedtak på Landsmøte og med minst 2/3 flertall. I tilfelle
oppløsning skal alle midler og gaver tilfalle Kreftforeningen og øremerkes ungdom.

§ 11. HABILITET
Habilitetsspørsmål skal avgjøres i tråd med bestemmelsene som er fastsatt for offentlige
tjenestemenn i Forvaltningsloven, kapittel 2.

§ 12. SIGNATURRETT
Hovedstyrets leder, nestleder og daglig leder har signaturrett for foreningen.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene kan bare endres etter vedtak på Landsmøtet med minst 2/3 flertall og trer i kraft
umiddelbart etter votering. Landsmøtet kan vedta at enkeltendringer får virkning på et senere
tidspunkt, men senest ved åpningen av førstkommende ordinære landsmøte.
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