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AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 

Gjeldende fra og med landsmøtet 2019. 

 

§ 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 

§ 1-1 Navn 

Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge 

(AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet er en landsomfattende 

interesseorganisasjon for mennesker som har afasi og andre ervervede 

kommunikasjonsvansker og deres pårørende.  

Afasiforbundet er partipolitisk uavhengig. 

§ 1-2 Formål 

Afasiforbundet skal arbeide for at mennesker med afasi og andre 

ervervede kommunikasjonsvansker, og deres pårørende skal oppnå 

full deltakelse og likestilling i samfunnet. Forbundet skal holde 

løpende kontakt med sentrale myndigheter og organer med sikte på å 

fremme forslag av landsomfattende karakter som kan forbedre 

situasjonen til mennesker med afasi og andre ervervede 

kommunikasjonsvansker. 

§ 1-3 Organisasjonsledd 

Afasiforbundets organisasjonsledd er: 

 

1.  Landsmøtet 

2.  Forbundsstyret 

3.  Lokalforeningene  

Forbundsstyret vurderer hvilke organisasjoner Afasiforbundet skal 

være medlem av. 

Afasiforbundet har sin administrasjon i Oslo. 
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§ 1-4 Ansvarlige organer 

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. 

Mellom landsmøtene er forbundsstyret organisasjonens høyeste 

myndighet.  Forbundsstyret utpeker arbeidsutvalg.  

 

§ 2: Landsmøtet 

§ 2-1 Innkalling og myndighet 

Ordinært landsmøte holdes hvert 3. år i mai.  Landsmøtet innkalles av 

forbundsstyret som fastsetter tid og sted for møtet. Innkalling og 

saksliste sendes ut senest to måneder før landsmøtet. 

Landsmøtets vedtak er endelige. 

§ 2-2 Forhandlinger 

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 

1.  Styrets årsberetning for de tre siste år 

2.  Regnskap for de tre siste regnskapsår 

3.  Handlingsplan  

4.  Kontingent 

5.  Tilmeldte saker  

6.  Valg 

Årsberetning, revidert regnskap og handlingsplan sendes til 

utsendingene senest tre uker før landsmøtet. 

Landsmøtet behandler normalt bare saker som er nevnt i innkallingen. 

Saker som foreningene ønsker behandlet på landsmøtet, må være 

forbundsstyret i hende senest tre måneder før landsmøtet. 

Forbundsstyret kan bare ta opp saker som ikke står i innkallingen, 

dersom 2/3 av utsendingene godkjenner dette. 

Landsmøtet velger to møteledere etter innstilling fra forbundsstyret.  

Protokoll over forhandlingene føres av to sekretærer oppnevnt av 

forbundsstyret.  
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Protokollen undertegnes av møtelederne og av to stemmeberettige 

utsendinger. 

 

§ 2-3 Valg 

Landsmøtet velger forbundsstyrets medlemmer og valgkomité.  

Medlemmer til forbundsstyret velges i følgende rekkefølge, 

etter innstilling fra valgkomitéen: 

1.  Forbundsleder 

2.  Nestleder 

3.  Tre styremedlemmer 

4.  Tre varamedlemmer 

Ved flere enn ett forslag skal valgene av forbundsstyrets medlemmer 

være skriftlige. 

En leder og fire medlemmer til valgkomitéen velges etter innstilling 

fra forbundsstyret. 

Administrasjonen minner leder av valgkomitéen om at komitéen 

starter sitt arbeid senest 9 måneder før neste landsmøte, dvs. 

1.september.  

Før valgkomitèen avgir sin innstilling, skal de kontakte 

lokalforeningene og be om forslag på styremedlemmer.  

Mennesker som har afasi og deres pårørende skal ha flertall i styret. 

Varamedlemmer er ikke medregnet her. Valgkomitèens og styrets 

innstilling sendes lokalforeningene senest to måneder før landsmøtet.  

 

§ 2-4 Stemmeberettigede utsendinger 

Landsmøtet består av forbundsstyret og av utsendinger valgt av 

lokalforeningene i Afasiforbundet.  

Utsendinger med rett til å stemme på landsmøtet skal være valgt av og 

blant medlemmene. 
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Tallet på utsendinger fra de enkelte lokalforeningene blir fordelt slik: 

   0   -      50 medlemmer:    en utsending 

  5l   -    100 medlemmer: to utsendinger 

101  -    200 medlemmer: tre utsendinger 

over      200 medlemmer: fire utsendinger 

 

Forbundsstyret har stemmerett. 

 

Alle medlemmer har adgang til landsmøtet med møterett, talerett og 

forslagsrett, men kun valgte utsendinger har stemmerett. 

 

§ 2-5  Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av forbundsstyret. 

Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når minst 1/3 av foreningene 

krever det. 

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 1 måneds skriftlig 

varsel til foreningene. Med innkallingen skal det følge saksliste. 

Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som meldes i 

møteinnkallelsen. 

 

§ 3: Organisasjonen 

§ 3-1 Ledelse av organisasjonen 

Forbundsstyret leder organisasjonen og er ansvarlig overfor 

landsmøtet. 

Forbundsleder, nestleder, styre- og varamedlemmene velges for tre år. 

Det holdes styremøter så ofte som forbundslederen finner det 

nødvendig. Dog skal styremøter holdes, når minst halvparten av 

styremedlemmene krever det.  Forbundsstyret er vedtaksført når minst 

halvparten av styremedlemmene / varamedlemmene er til stede. 

Ved eventuell stemmelikhet har forbundsleder dobbel stemme. 
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Protokollen fra forbundsstyrets møter sendes forbundsstyrets 

medlemmer, varamedlemmer, lokalforeningene og oppnevnte utvalg -

og leder av valgkomitéen. 

§ 3-2 Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget er forbundsstyrets arbeidsorgan og får sitt mandat av 

forbundsstyret for hver landsmøteperiode. Arbeidsutvalget består av 

forbundsleder, nestleder og generalsekretær. Generalsekretær innkaller 

til arbeidsutvalgets møter, og forbundsleder leder møtene. 

§ 3-3 Utvalg 

Forbundsstyret oppnevner utvalg til hjelp i sitt arbeid, f. eks. 

likepersonutvalg, kursutvalg m.m. Et faglig utvalg oppnevnes for hver 

periode. Utvalgene kan innkalles til møte i forbundsstyret og i 

arbeidsutvalget. 

 

§ 4: Administrasjonen 

Administrasjonen utfører arbeidet i samråd med forbundsleder etter 

retningslinjer som er trukket opp av forbundsstyret. Administrasjonen 

skal bestå av de medarbeiderne som forbundsstyret finner nødvendig 

og ledes av generalsekretæren. Forbundsstyret fastsetter lønn og 

arbeidsvilkår. 

§ 5: Signatur og prokura 

§ 5-1 Signatur 

Forbundsstyret har organisasjonens signaturrett.  Denne kan i 

økonomiske anliggender delegeres til følgende personer i fellesskap: 

1.  Forbundsleder eller nestleder, og generalsekretær, eller 

2.  Forbundsleder eller nestleder og ett styremedlem 

§ 5-2 Prokura 

Forbundsstyret kan meddele prokura. 
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§ 6: Medlemskap 

§ 6-1 Medlemskap i organisasjonen 

Afasiforbundet har individuelt medlemskap og er åpent for alle 

interesserte som har fylt 15 år.  

Afasiforbundet har følgende medlemskategorier: 

1. Hovedmedlem 

2. Husstandsmedlem 

3. Støttemedlem 

 

Medlemskap i Afasiforbundet gir også rett til å bli medlem i en 

lokalforening. Lokalforeningene danner Afasiforbundets 

organisatoriske grunnlag.  

Afasiforbundet utarbeider mal for lokalforeningenes vedtekter. 

Vedtektene må inneholde bestemmelser om at mennesker som har 

afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende 

skal ha flertall i styrene. Eventuelle endringer i lokalforeningenes 

vedtekter må godkjennes av forbundsstyret. 

Dersom grunnlag for drift av en lokalforening ikke er til stede, skal 

foreningen på et tidlig tidspunkt kontakte administrasjonen og 

forbundsstyret for videre oppfølging. 

 

§ 6-2 Kontingent 

Våre kontingentsatser: 

Kr. 300 for hovedmedlem 

Kr. 100 for husstandsmedlem 

Kr. 250 for støttemedlem 

Forbundet innkrever kontingent. 
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Lokalforeningene får tilbakeført halvdelen av innbetalt kontingent 

innen 1. juni etterfølgende år.  

 

§ 6-3 Utelukkelse av medlemmer 

Foreninger som handler i strid med Afasiforbundets gjeldende 

vedtekter eller som ikke oppfyller sine forpliktelser overfor forbundet 

kan utelukkes av landsmøtet. I påvente av landsmøtevedtak kan 

forbundsstyret vedta en foreløpig utelukkelse som må behandles av 

påfølgende landsmøte. 

 

§ 7: Regnskap, fordeling av tilskudd 

§ 7-1 Regnskap 

Organisasjonens regnskap skal føres i samsvar med reglene for god 

regnskapsførsel og undergis betryggende revisjon av statsautorisert 

revisor.  Regnskapsåret følger kalenderåret. 

 

§ 7-2 Fordeling av tilskudd m.m. 

Tilskudd som er bestemt for fordeling mellom de forskjellige 

lokalforeninger, fordeles etter innsendt søknad, antall betalende 

medlemmer og utfra behov. 

 

§ 7-3 Forvaltning av arv, legater og fonds. 

Arv, legater og fonds skal forvaltes av forbundsstyret og anvendes i 

samsvar med arvelaters /givers bestemmelser. 

§ 8: Andre bestemmelser  

§ 8-1 Fremleggelse av regnskap m.m. 

Lokalforeningene sender sine regnskap i revidert form, årsrapport og 

eventuell årsberetning til administrasjonen innen 1. april. 
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§ 8-2 Økonomiske aksjoner og lignende 

Landsomfattende arrangementer bestemmes av forbundsstyret.  

Lokalforeninger må ikke sette i gang med økonomiske aksjoner eller 

lignende, hvis disse kommer i veien for landsomfattende 

arrangementer vedtatt av forbundsstyret / landsmøtet. 

§ 8-3 Henvendelse til myndigheter og organisasjoner 

I saker vedrørende landsomfattende spørsmål, skal alle henvendelser 

til statlige og kommunale myndigheter, sentrale, offentlige 

institusjoner og organisasjoner gå gjennom administrasjonen og 

forbundsstyret v/leder.  

 

§ 8-4 Refusjon av reiseutgifter 

Forbundsstyret bestemmer om medlemmer i styret, evt. i komiteer og 

utvalg, skal ha refundert helt eller delvis, reise- og oppholdsutgifter 

under utførelse av oppdrag som er pålagt dem av forbundsstyret.  

 

§ 9: Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall på ordinært eller ekstra- 

ordinært landsmøte.  

 

§ 10: Oppløsning 

Oppløsning av Afasiforbundet i Norge kan bare skje ved 

landsmøtevedtak av to påfølgende landsmøter, hvorav ett er ordinært.  

Vedtaket må treffes med 2/3 flertall, og avstemningen må være 

skriftlig.  

Hvis forbundet oppløses, skal dets aktiva overføres til 

forskningsvirksomhet i Norge som ivaretar interessene til mennesker 

med afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker. 


