
    

Vedtekter i Løvemammaene: 
(Revidert 8. mai 2021) 
 
§ 1 Foreningens navn  
  
Foreningens navn er: Løvemammaene  
  
§ 2 Formål  
  
Foreningen har til formål å:  
Opplyse om og forbedre syke og funksjonshemmede barn og unges rettigheter i 
Norge.  
  
Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:  
  
• Politisk engasjement; delta på relevante høringer og møter, lobbyvirksomhet etc.  
• Samarbeid med interesseorganisasjoner og foreninger.  
• Fremme aktuelle saker i media, gjennom kronikker, reportasjer etc.  
• Bruke sosiale media aktivt for å skape engasjement og belyse våre saker.  
• Hjemmeside som brukes til å opplyse om rettigheter og foreningens arbeid.  
• Hjelpetjeneste for medlemmer / likepersonsarbeid  
  
§ 3 Organisasjonsform  
  
Foreningen er en frittstående juridisk forening med medlemmer, og er selveiende. At 
den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på 
foreningens formue eller eiendeler. Styret er ansvarlig for å tegne 
styreansvarsforsikring. 
 
§ 4 Medlemmer  
  
Foreningen er åpen for medlemmer. Kontingent fastsettes til kr. 200 per år for 
enkeltmedlemskap, kr 300 for aleneforsørgere, som betyr kun 1 voksen i husstanden 
og maks 6 medlemmer (øvrige betales det 50kr per medlem) og kr. 400 per år for 
familiemedlemskap for familier med inntil 8 medlemmer i samme husstand. For en 
husstand bestående av mer enn 8 medlemmer, betales det kr. 50 per medlem utover 
dette.  
  



§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet  
  
Alle medlemmer over 16 år eller som fyller 16 år i inneværende år har rett til å delta 
på årsmøte og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer har stemmerett på 
ordinært/ekstraordinært årsmøte såfremt medlemskontingent for året årsmøtet 
gjelder for er betalt, og registrert før 31.12 for gjeldene år.  
Medlemmer som ikke har betalt kontingent har ingen rettigheter og styret kan stryke 
dem som medlem i foreningen etter 2 gangs purring. Styret plikter da å informere 
medlemmet skriftlig om utmeldelsen av foreningen.  Dette gjøres ved andre gangs 
purring automatisk, hvis ikke medlemmet har betalt innen oppgitt frist på purringen.  
Medlemskapet skal sies opp skriftlig, ved familiemedlemskap, er det 
hovedmedlemmet som har rettigheter til å si opp medlemskapet.  
Husstandsmedlemmer kan selv be organisasjonen slette dem fra medlemsregisteret 
som medlem, men kan ikke si opp medlemskapet.  
  
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet og styret 
vedtak i perioden mellom årsmøtene.  
  
Det foreligger 3 måneders karantene fra kontingent er betalt til medlemmer har 
stemmerett.  
  
§ 6 Årsmøte  
  
Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte skal 
holdes innen 1. mai. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede 
medlemmer som møter. Alle medlemmer har en stemme. Møteleder velges av 
årsmøtet.  
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet faller forslaget.  
  
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene på 
epost og/eller via nettsiden. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt 
til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 
medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som 
ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.  
   
§ 7 Årsmøtets oppgaver	   
   
Årsmøtet skal:  

1. Godkjenne de stemmeberettigede.  

2. Velge dirigent(er).  

3. Velge protokollfører(e).  

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.  

5. Godkjenne innkallingen.  



6. Godkjenne saklisten.  

7. Godkjenne forretningsorden.  

8. Behandle foreningens årsberetning.  

9. Behandle foreningens regnskap og revisors beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent  

12. Vedta foreningens budsjett.  

13. Foreta følgende valg:  

       a) Styre med leder, nestleder, kasserer, 7 styremedlem og 4 varamedlemmer.  

       b) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.  

14. Engasjere revisor til å revidere foreningens regnskap. 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv. 

Trekker seg noen i to års perioden, velges et nytt medlem for de posisjonen for den 
tiden vervet ordinært har igjen før nytt ordinært valg. Styret kan innsette midlertidig 
i alle roller til ordinært årsmøte, utenom Styreleder og Nestleder. Nestleder kan 
fungere som styreleder fram til neste ordinære årsmøte, hvis styret ser dette ikke blir 
for store ulemper for organisasjonen.  
 
Tilleggsroller/ansvarsområder for medlemmer i styret kan velges på årsmøtet, men 
styret har fullmakt til å innsette medlemmer i ulike roller etter behov.  
  
§ 8 Ekstraordinære årsmøter  
  
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av 
medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære 
årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og 
ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  
    
§ 9 Styret   
   
Foreningen har et styre på _10_ medlemmer, i tillegg til 4 varamedlemmer.  

  
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styreleder har ansvar for å innkalle  
til styremøter ved behov. Styret skal holde styremøte når et flertall av 
styremedlemmene forlanger det. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 



Styremedlemmer plikter å forholde seg til vedtekter, vedtak som er fattet av 
årsmøtet, samt styremøter.  
Styremedlemmer plikter å melde seg inhabil i saker som kan gi økonomiske fordeler. 
Eventuelle inhabilitet skal føres i protokoll på den enkelte sak.  
  
Styret skal:  
  
• iverksette årsmøtebestemmelser  
• oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle 

oppgaver, og utarbeide instruks for disse  
• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til 

gjeldende instrukser og bestemmelser  
• representere foreningen utad  
  
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 
med flertall av de avgitte stemmene. Styremøter kan holdes via videomøte og slik 
deltakelse anses som å være til stede. Det må avholdes minst 1 fysisk styremøte i året.  
  
Vara skal:  
  
Vara skal bare tre inn med stemmerett hvis styret ikke er fulltallig. Vara har da også 
talerett og stemmerett i møtet. Hvis møtet er fulltallig kan vara være til stede i møtet, 
og har talerett, men ikke stemmerett.  
  
På lik linje med ordinært styre er vara juridisk ansvarlig for det som vedtas når vara 
er til stede. Vara og eventuelt andre medlemmer kan tale og delta på politiske 
møter/høringer ved fravær/behov, samt uformelle møter hvor det ikke skal fattes 
vedtak. All slik deltakelse skal være godkjent av styret eller komitéleder.  
 
§ 10 Signaturrett  
  
Styrets medlemmer innehar signaturrett individuelt.  
Den individuelle signaturretten gjelder ikke for juridiske dokumenter. Da kreves 
minimum 2 av styremedlemmenes signatur.  
Vara har ikke signaturrett. 
  
§ 11 Vedtektsendring  
  
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte 
stemmene.  
  
§ 12 Godtgjørelse   
  
Foreningen dekker medlemmers reise- og kostutgifter ifm.  
foreningens arbeid, samt tapt arbeidsfortjeneste dersom medlemmer må ta seg fri  



fra jobb for å bistå foreningen, f.eks. på politisk høring. Men ikke dersom 
høringsinstans, kursholder eller andre dekker dette  
Det forventes dog at medlemmer tilpasser seg etter beste evne (f.eks. bestiller 
flybilletter i god tid) for å unngå unødvendige utgifter. Dette skal avtales med leder 
før reisen og kostnadene påløper.   
Foreningen kan også dekke ektefelles tapte inntekter dersom foreningens arbeid er 
skyld i dette.  
  
Foreningen gir godtgjørelse for årsmøter, ekstraordinære møter, høringer, kurs og 
andre relevante møter, men ikke dersom det er gitt for tapt arbeidsfortjeneste i 
samme tidsrom.   
  
Det foreligger et forbehold om at godtgjørelse kun kan utbetales dersom foreningens 
økonomi tilsier det. Da pliktes styreleder eller kasserer å informere styrets 
medlemmer i god tid før eventuelt arbeid starter. Utbetalinger forutsetter at 
refusjonsskjema/dokumentasjon med evt. bilag er levert til kasserer og godkjent av 
minst et annet styremedlem.  
  
Arbeid utført av komitemedlemmer er i utgangspunktet frivillig arbeid, men 
godtgjøres med en symbolsk årlig sats dersom komitemedlemmet har bidratt med en 
viss arbeidsmengde.  
Allikevel ved utførelse av svært tidskrevende arbeid i komiteene fra 
komitemedlemmer så har styret myndighet til å fastsette enkeltutbetalinger av 
godtgjørelse og størrelsen på denne til komitemedlem.    
  
Faste godtgjørelsessatser og eventuelle engangsutbetalinger fastsettes av styret.  
Nedtegnes i egen oversikt hos styret, og legges frem som eget bilag på årsmøtet. 
Endringer av satser anses som styrevedtak.   
 
§ 13 Oppløsning  
  
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte og krever 2/3 flertall.  
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 
foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell 
organisasjon som årsmøtet bestemmer.  
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  
  

   
   

   
   
   
	 	   

   
	   

   
   


