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KAPITTEL I – FORMÅL
§ 1-1 (Formål)

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), stiftet 24. januar 1960, er en partipolitisk nøytral
og uavhengig organisasjon for alle som berøres av astma, kols, allergi, eksem og
overfølsomhet.
Forbundet skal arbeide for å:
a) spre kunnskap om og kjennskap til sykdomskomplekset
b) etablere full tilgjengelighet for brukergruppen i samfunnet
c) fremme forskning, herunder at det gis økonomisk støtte til «Forskningsfondet for
astma og allergi»
d) bedre behandlingsmulighetene for brukergruppene, herunder drift av egne
behandlingssteder
e) bekjempe miljøforurensning og stoffer som utløser eller forverrer sykdommer
f) fremme tiltak av sosial art
g) samordne alt arbeid som drives av lokallag/storlag og regioner tilsluttet NAAF
h) være en inkluderende organisasjon for alle
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KAPITTEL II – ORGANISASJON, FELLESBESTEMMELSER
§ 2-1 (Organisasjon)

NAAF er en landsdekkende medlemsstyrt organisasjon med Landsmøtet som øverste
myndighet og beslutningsorgan.
Alle lokallag/storlag og regioner skal navngis etter følgende modell:
Norges Astma- og Allergiforbund Region NAVN
Norges Astma- og Allergiforbund NAVN Storlag
Norges Astma- og Allergiforbund NAVN Lokallag
Alle regioner og lokallag/storlag skal ha et eget organisasjonsnummer.
Personer berørt av våre sykdomsgrupper skal utgjøre flertallet i alle styrende organer.
§ 2-2 (Medlemskap)

NAAF tilbyr enkeltmedlemskap, familiemedlemskap, studentmedlemskap og
bedriftsmedlemskap.
Bedriftsmedlemskap gir ikke organisatoriske rettigheter.
Medlemmer blir automatisk tilknyttet det lokallaget/storlaget som postnummeret tilsier,
men kan søke om å få tilhøre et annet lokallag/storlag.
Alle former for medlemskap forutsetter at kontingenten er betalt.
§ 2-3 (Medlemskontingent)

50 % av innbetalt medlemskontingent beholdes av sentralleddet, hvorav 8 % øremerkes
medlemsverving.
50 % overføres til lokallagene/storlagene og regionene etter følgende fordelingsnøkkel:
15 % til lokallagene/storlagene og 35 % til regionene.
Overføring skjer pr. 31.05. og 15.12. Kontingentandelen beregnes ut fra den til enhver tid
innbetalte kontingent, minus vedtatt andel til forskning.
Medlemskontingenten til lokallag/storlag som ikke er aktive, tilfaller regionen de tilhører.
Medlemskontingenten kan holdes tilbake dersom dokumentasjon fra minimum to
styremøter og årsmøtepapirene ikke foreligger.
§ 2-4 (Ungdomsorganisasjonen)

Norges Astma- og Allergiforbunds ungdomsorganisasjon (NAAFU) er opprettet for
medlemmer under 36 år.
§ 2-5 (Valgbare medlemmer)

Bare personlig betalende medlemmer er valgbare til verv i NAAF. Tillitsvalgte må være
betalende medlemmer i hele valgperioden. Røykere kan ikke ha tillitsverv i NAAF.
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§ 2-6 (Styrende organer)

Forbundets organer er:
Landsmøtet
Forbundsstyret
§ 2-7 (Likestilling)

I styrer, utvalg og komiteer må en etterstrebe likestilling i henhold til norsk lovgivning.
§ 2-8 (Inhabilitet)

Tillitsvalgt er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller å treffe avgjørelser
når vedkommende:
a) selv er part i saken
b) er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken
c) er gift med eller forlovet eller samboer med en part
d) er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret i et selskap som er
part i saken
Likeså er en person inhabil når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan
innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som
vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om noen har
reist inhabilitetsinnsigelse.
Inhabilitetsspørsmål avgjøres av det aktuelle organ, uten at den det gjelder er til stede.
Vedkommende skal først ha fått anledning til å redegjøre for sitt syn på saken.
Med part menes i denne bestemmelsen person som en avgjørelse retter seg mot eller som
saken ellers direkte gjelder.
§ 2-9 (Tillitsvalgte og ansettelse i NAAF)

Tillitsvalgte i NAAF kan ikke være ansatt i organisasjonen.
Ansatte i NAAF kan ikke ha tillitsverv i organisasjonen. Ansattrepresentant i Forbundsstyret er ikke
omfattet av denne bestemmelsen.
Tillitsvalgte kan unntaksvis frikjøpes for å kunne utføre definerte oppdrag for NAAF. Frikjøp
lønnes etter gjeldende reglement og satser for frikjøp av tillitsvalgte.
Frikjøp av tillitsvalgte for oppdrag for regioner eller storlag/lokallag tilknyttet regionen, skal
godkjennes av det aktuelle regionsstyret. Forbundsstyret og generalsekretær skal orienteres
umiddelbart.
Frikjøp av tillitsvalgte for oppdrag for NAAFs sentralledd skal godkjennes av forbundsstyret.
§ 2-10 (Taushetsplikt)

Personer som gjennom sitt verv som tillitsvalgt, likeperson, brukerrepresentant eller frivillig i
NAAF får kjennskap til personlige forhold, bedrifts- eller forretningshemmeligheter,
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forplikter seg til ikke å bruke, utlevere eller på noen annen måte gjøre denne kunnskapen
tilgjengelig for uvedkommende.
Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, eventuelt til NAAF og/eller den personen
saken gjelder, har løst vedkommende fra den.
§ 2-11 (Flertallsregler)

Med simpelt flertall forstås «flest stemmer».
Med absolutt flertall forstås «over halvparten av stemmene».
Med kvalifisert flertall forstås «vedtektsbestemt flertall».
§ 2-12 (Tvistespørsmål)

Tvister med tilknytning til NAAF, dets organer, jf. § 2-6 (Styrende organer), lokallagene/
storlagene og regionene, herunder tvister om suspensjon og eksklusjon, skal med endelig
virkning løses av forbundsstyret og ved anke kontroll- og klageutvalget.
Slike tvister skal ikke bringes inn for domstolene for avgjørelse.
§ 2-13 (Økonomisk råderett og forpliktelser)

Lokallagene/storlagene og regionene velger selv sitt styre og rår over sine midler innenfor
den rammen som forbundsstyret eller landsmøtet til enhver tid vedtar.
Lokallagene/storlagene og regionene er selv ansvarlige for forpliktelsene de påtar seg.
§ 2-14 (Arbeidsgiveransvar)

Alle ansatte i NAAF skal ansettes formelt i NAAF sentralt.
§ 2-15 (Sanksjoner)

Alle leddene i organisasjonen er ansvarlige for at NAAFs formålsparagraf, vedtekter, visjoner,
strategier og handlingsplaner og økonomiske retningslinjer følges.
1. Forbundsstyret skal gripe inn overfor regionsstyret dersom en region ikke oppfyller sine
forpliktelser etter første ledd, eller dersom det er forhold som kan skade NAAF. Samme
bestemmelse gjelder i forhold til NAAFU.
2. Regionsstyret skal gripe inn overfor et lokallag/storlag dersom organisasjonsleddet ikke
oppfyller sine forpliktelser etter første ledd, eller dersom det er forhold som kan skade
NAAF. Forbundsstyret skal umiddelbart informeres og holdes løpende orientert.
3. Forbundsstyret eller regionsstyret, avhengig av organisasjonsledd, skal sette det
underliggende leddet under administrasjon. Dette gjelder ved alvorlige mangler eller
avvik fra første ledd. Ved inngripen fra regionsstyret skal forbundsstyret umiddelbart
informeres og holdes løpende orientert. Forbundsstyret har den samme retten overfor
NAAFU.
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KAPITTEL III – LOKALLAG/STORLAG
§ 3-1 (Lokallag)

Et lokallag er en sammenslutning av medlemmer som slutter opp om forbundets
formålsparagraf, jf. § 1-1 (Formål), i et definert lokalt område.
Lokallagene er underlagt regioner.
§ 3-2 (Storlag)

Storlag er en betegnelse på en forening som dekker en større geografisk enhet enn det som
er naturlig å kalle et lokallag. Storlagene følger bestemmelsene knyttet til lokallag.
Storlagene er underlagt regioner.
§ 3-3 (Lokallagsstyret/storlagsstyret)

Ansvaret for lokallagets/storlagets arbeid ivaretas av lokallagsstyret/storlagsstyret. Styret er
lokallagets/storlagets øverste organ mellom årsmøtene og har ansvaret for den alminnelige
forvaltning av lokallaget/storlaget. Styret representerer lokallaget/storlaget utad.
Lokallags-/storlagsstyret holder møte minst en gang pr. halvår. Styremøter innkalles når
lederen bestemmer det, eller når to medlemmer av styret krever det.
Lokallags-/storlagsstyret består av minimum tre – 3 – medlemmer, maksimum
syv – 7 – medlemmer, med minst ett – 1 – varamedlem. Det skal velges leder, nestleder og
kasserer. Leder og kasserer skal ikke være samme person eller i nær familie, jf. § 2-8
(Inhabilitet).
Oppgaven som kasserer kan settes ut som eksternt oppdrag.
Ett av styremedlemmene bør være under 36 år.
Flertallet av styret kan ikke være familiemedlemmer.
§ 3-4 (Valgperiode)

Valgperioden til lokallags-/storlagsstyret er to – 2 – år. Varamedlemmene velges for ett – 1 –
år om gangen. Ved oppstart av et lokallag/storlag velges leder for
to – 2 – år av gangen og nestleder for ett – 1 – år. Styremedlemmer velges slik at det blir
tilnærmet jevnt fordelt på ett – 1 – og to – 2 – år.
Årsmøtet gis rett til å fravike valgperioden for styret nedadgående til ett – 1 – år hvis det er
hensiktsmessig.
§ 3-5 (Beslutningsdyktighet)

Lokallags-/storlagsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av styrets medlemmer er til stede.
Leder eller nestleder må være blant de 2/3. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Ved leders forfall tilfaller dobbeltstemmen nestleder.
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§ 3-6 (Årsmøte/innkalling/innkomne forslag)

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar, og innkalles av lokallags-/storlagsstyret
med minimum 4 ukers varsel. Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet, må være styret i
hende minimum 2 uker før møtet. Sakspapirer og valgkomiteens innstilling skal være
tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet og sendes ut ved forespørsel.
Alle personlige medlemmer kalles inn. Medlemmer som har fylt 15 år har stemmerett og
øvrige organisatoriske rettigheter på årsmøtet.
Spørsmål om utsettelse av lokallagets/storlagets årsmøte avgjøres av regionsstyret på
bakgrunn av søknad.
Årsmøtet vedtar dagsorden og behandler:
a) årsberetning
b) revidert årsregnskap
c) fastsette styrehonorar for året før
d) innkomne forslag, som må være styret i hende innen 2 uker før årsmøtet
e) handlingsplan
f) budsjett
g) valg av:
1) leder
2) nestleder
3) kasserer
4) øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
5) revisor
6) delegater til regionens årsmøte
7) valgkomité
Hvis et lokallag ikke klarer å få på plass en valgkomite skal regionsstyret bistå i arbeidet.
§ 3-7 (Lokallags-/storlagsstyrets oppgaver)

Lokallags-/storlagsstyret skal innen 15. mars sende godkjent årsberetning, revidert
årsregnskap og godkjent årsmøteprotokoll og kontoutdrag for desember til regionen. Alle
regnskapsbilag skal oppbevares i minimum 5 år. Styret skal også sende protokoll fra
lokallagets/storlagets styremøter til regionen innen en måned etter avholdt møte.
§ 3-8 (Valg av lokallagsstyre/storlagstyre)

Leder og nestleder velges hver for seg, og skriftlig hvis noen forlanger det. Elektronisk valg
anses som skriftlig. Hvis det er flere kandidater, og ingen av dem har mer enn halvparten av
de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Den
som får flest stemmer i den andre valgomgangen, er valgt. For det øvrige styret og
varamedlemmer kreves simpelt flertall.
Årsmøtet velger lokallagets/storlagets styre, jf. § 2-8 (Inhabilitet).
Det nye styret overtar ansvaret umiddelbart.
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§ 3-9 (Ekstraordinært årsmøte)

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av lokallags-/storlagsstyret og skal innkalles når minst
1/4 av medlemmene forlanger det. Regionsstyret eller forbundsstyret kan forlange
ekstraordinært årsmøte. Et ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den (de) saken(e) det
er innkalt for. Det innkalles med minst fem – 5 – dagers varsel.
§ 3-10 (Oppløsning av lokallag/storlag)

Forslag om oppløsning av lokallag/storlag skal være sendt regionsstyret innen
31.12. Søknaden behandles av forbundsstyret. Ved samtykke fra forbundsstyret behandles
saken på første årsmøte og avgjøres ved 2/3 flertall.
Når lokallaget/storlaget/regionen søker forbundsstyret om oppløsning av lokallag/storlag,
fryses midlene med umiddelbar virkning.
De som har disposisjonsrett over kontiene, fratas denne retten med umiddelbar virkning.
Disposisjonsretten overføres til overordnet organ frem til oppløsningen trer i kraft.
Midlene overføres til det (de) lokallaget(ene)/storlaget(ene) som overtar medlemmene.
Dette skal skje når oppløsningen trer i kraft.
§ 3-11 (Sammenslåing av lokallag/storlag)

To eller flere lokallag/storlag kan slås sammen. Fremgangsmåten i § 3-10 (Oppløsning av
lokallag/storlag) skal følges for begge/alle lokallagene/storlagene. Ved sammenslåing
avholdes nytt årsmøte hvor det nye lokallagsstyret/storlagsstyret velges. Det nye
lokallaget/storlaget gis disposisjonsrett over de samlede midlene.
§ 3-12 (Lokallag/storlag uten aktivitet)

Midlene som tilhører lokallag/storlag som ikke oppfyller betingelsene i § 3-7 (Lokallags/storlagsstyrets oppgaver), disponeres av regionen øremerket tiltak til medlemmene i
lokallaget/storlaget. Disposisjonsrett til bankkontiene overføres til regionen.
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KAPITTEL IV – REGIONER
§ 4-1 (Regioner)

NAAF er inndelt i regioner.
Opprettelsen av en region skal godkjennes av forbundsstyret. Regioner er et koordinerende
organ mellom NAAFs sentralledd og lokallagene/storlagene.
Lokallagene/storlagene skal organisasjonsmessig stå tilknyttet regionen de geografisk
tilhører.
§ 4-2 (Regionens oppgaver)

Regionen skal blant annet:
a) bidra i samarbeid med andre regioner og NAAFs sentralledd, til at NAAFs
formålsparagraf, vedtekter, visjoner, strategier og handlingsplaner blir fulgt opp
b) fremme samarbeid mellom lokallagene/storlagene og koordinere arbeidet innen
regionen
c) ivareta lokallagenes/storlagenes interesser
d) sende protokoll fra styremøtene i regionen til NAAFs administrasjon og
lokallagene/storlagene i regionen
e) se til at lokallags-/storlagsstyret innen 15. mars sender godkjent årsberetning,
årsrapport, revidert årsregnskap og godkjent årsmøteprotokoll til regionen.
f) sende revidert årsregnskap, lokallagenes/storlagenes årsrapport, godkjent
årsberetning og godkjent årsmøteprotokoll fra regionen og lokallagene/storlagene til
NAAF sentralt innen 15. april.
§ 4-3 (Regionskontor – drift)

Det skal opprettes minst ett regionskontor i hver region. Kontor(ene) skal ledes av
regionssekretær.
§ 4-4 (Regionsstyret)

Ansvaret for regionens arbeid ivaretas av regionsstyret. Styret er regionens øverste organ
mellom årsmøtene og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av regionen.
Styret representerer regionen utad.
Regionsstyret holder møte minst en gang pr. halvår. Styremøter innkalles når lederen
bestemmer det, eller når to medlemmer av styret krever det.
Regionsstyret består av minimum leder, nestleder og tre styremedlemmer. Regionstyret har
det overordnede ansvar for økonomistyringen, og den daglige drift/ økonomi utøves av
regionssekretær.
Ett av styremedlemmene bør være under 36 år.
Regionstyrene bør ha minst ett styremedlem fra hvert lokallag/ storlag.
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§ 4-5 (Valg av regionsstyre)

Leder og nestleder velges skriftlig og hver for seg, hvis noen forlanger det. Elektronisk valg
anses som skriftlig. Hvis det er flere kandidater, og ingen av dem har mer enn halvparten av
de avgitte stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer.
Bare personlig betalende medlemmer er valgbare.
Årsmøtet velger regionens styre, jf. § 2-8 (Inhabilitet).
Det nye styret overtar ansvaret umiddelbart.
§ 4-6 (Beslutningsdyktighet)

Regionsstyret er beslutningsdyktig når 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Leder eller
nestleder må være blant de 2/3. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Ved
leders forfall tilfaller dobbeltstemmen nestleder.
§ 4-7 (Valgperiode)

Valgperioden til regionsstyret er to – 2 – år. Varamedlemmene velges for ett – 1 – år av
gangen. Ved oppstart av en region velges leder for to – 2 – år av gangen og nestleder for
ett – 1 – år. Styremedlemmer velges slik at det blir tilnærmet jevnt fordelt på ett – 1 – og
to – 2 – år.
§ 4-8 (Årsmøte/innkalling/innkomne forslag)

Regionens årsmøte holdes innen utgangen av mars. For delegater til årsmøtet, se
§ 3-6 (Årsmøte/innkalling/innkomne forslag), punkt g) nr. 6. Det innkalles av styret med
minst tre – 3 – ukers varsel, vedlagt saksliste.
Årsmøtet vedtar dagsorden og behandler:
a) årsberetning
b) revidert årsregnskap
c) fastsette styrehonorar for året før
d) innkomne forslag, som skal være regionsstyret i hende senest 3 uker før årsmøtet
e) handlingsplan
f) budsjett
g) valg av:
1) leder
2) nestleder
3) kasserer
4) øvrige styremedlemmer
5) varamedlemmer
6) valgkomité på minimum tre – 3 – personer med minst ett – 1 – varamedlem
7) oppnevne statsautorisert eller registrert revisor
8) i landsmøteår, delegater til landsmøtet med varadelegater
Det vises for øvrig til § 4–4 (Regionsstyret).
Spørsmål om utsettelse av regionens årsmøte avgjøres av forbundsstyret.
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§ 4-9 (Delegater)

Lokallagene/storlagene deltar med en – 1 – delegat pr. påbegynt 50 medlemmer, begrenset
oppad til seks – 6 – delegater pr. lokallag/storlag.
Et medlem av det sittende regionsstyret må velges som delegat fra sitt lokallag/storlag for å
ha stemmerett på årsmøtet. Dette gjelder ikke regionsleder som automatisk blir
tilleggsdelegat fra eget lokallag/storlag. Ytterligere tilleggsdelegater godtas ikke.
§ 4-10 (Ekstraordinært årsmøte)

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av regionsstyret.
Det skal innkalles når lokallag/storlag som representerer minimum 20 % av
medlemsgrunnlaget i regionen, forlanger det.
Forbundsstyret kan forlange ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den (de) saken(e) det innkalles til. Det innkalles
med minst fem – 5 – dagers varsel.
Når ekstraordinært årsmøte kreves for valg av nytt regionsstyre, må eventuell mistillit til det
sittende styret være klart uttrykt.
§ 4-11 (Oppløsning av regioner)

Spørsmål om oppløsning av regioner behandles av regionens årsmøte og må vedtas med 2/3
flertall.
Oppløsningen krever godkjenning av forbundsstyret.
Når regionen søker forbundsstyret om oppløsning, fryses midlene med umiddelbar virkning.
De som har disposisjonsrett over regionens konti, fratas denne retten med umiddelbar
virkning.
Ved eventuell oppløsning skal regionens midler disponeres slik forbundsstyret bestemmer.
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KAPITTEL V – FORBUNDSSTYRET
§ 5-1 (Sammensetning)

Forbundsstyret består av:
• forbundsleder
• 1. nestleder
• 2. nestleder
• tre – 3 – valgte styremedlemmer
Av disse fem – 5 – bør minimum en – 1 – ha formell økonomisk kompetanse og en – 1 – ha
lang organisatorisk erfaring.
• en – 1 – representant for NAAFU
• en – 1 – representant valgt av og blant de ansatte
• fem – 5 – valgte varamedlemmer, derav en – 1 – varamedlem for NAAFU og
ett – 1 – varamedlem for representant valgt av de ansatte.
De øvrige tre – 3 – varamedlemmene velges i numerisk rekkefølge.
Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett.
Det vises for øvrig til § 2–5 (Valgbare medlemmer).
§ 5-2 (Beslutningsdyktighet)

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst tre – 3 – av styremedlemmene og
forbundslederen eller en av nestlederne er til stede. Alle beslutninger treffes ved simpelt
flertall. Ved stemmelikhet har forbundslederen dobbeltstemme.
Ved forbundsleders forfall tilfaller dobbeltstemmen forbundsleders stedfortreder.
§ 5-3 (Innkalling)

Forbundsstyret møter etter innkalling av forbundsleder eller når to av styrets medlemmer
ber om det.
§ 5-4 (Forbundsstyret og offentlige myndigheter)

Forbundsstyret ivaretar organisasjonens interesser overfor sentrale offentlige myndigheter
og andre sentrale organisasjoner.
Henvendelser til region, fylke og kommune gjøres i lokale saker av henholdsvis NAAFs
regionale ledd og lokallag/storlag. Dersom forbundsstyret gjør henvendelser til regioner,
fylker og kommuner, skal de berørte regionale ledd og lokallag/storlag informeres på
forhånd.
§ 5-5 (Forbundsstyrets oppgaver)

Forbundsstyret skal:
a) være ansvarlig for NAAFs økonomi, overvåke forvaltningen av NAAFs midler og påse
at disse brukes innenfor rammen av vedtektene og landsmøtevedtak
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b) godkjenne årsregnskap og årsberetning, samt vedta budsjett for det etterfølgende
året. Fremme forslag til medlemskontingentsatser for landsmøtet for kommende
periode.
c) utarbeide forslag til handlingsplan og strategi og legge disse frem for landsmøtet for
vedtak
d) gjennomføre landsmøtets vedtak
e) forberede landsmøtet og fastsette tid og sted for dette. Dette inkluderer innstilling til
vedtektsendringer og øvrige forslag til landsmøtet, herunder oversikt over de valg
som skal foretas på landsmøtet, jf. Valginstruksen § 3 (Landsmøtet – valg), samt
innstilling til landsmøtet på ny valgkomité.
f) oppnevne vedtektskomité og øvrige komiteer og utvalg, samt fastsette deres mandat
g) føre protokoll fra sine møter og sende kopi av dem til KKU, lokallag/storlag og
regioner
h) bistå lokallag/storlag, regioner og utvalg ved behov
i) ansette generalsekretær
j) engasjere statsautorisert revisor
k) godkjenne opprettelse/sammenslåing/nedleggelse av lokallag/storlag og regioner
l) godkjenne lokallagenes/storlagenes og regionenes kjøp og salg av fast eiendom
m) handle i saker som ikke er tillagt landsmøtet
n) hvis 1. nestleder i perioden må tre varig inn i forbundslederens sted, eller forbundet
av annen grunn blir stående uten 1. nestleder, trer 2. nestleder inn i 1. nestleders
sted, og forbundsstyret utpeker ny 2. nestleder blant sine medlemmer for resten av
landsmøteperioden
o) ha ansvaret for drift av NAAFs faste eiendommer, forretningsselskap og plassering av
NAAFs midler for øvrig. Herav følger at forbundsstyret skal fungere som
generalforsamling i aksjeselskap som eies av NAAF.
§ 5-6 (Suspensjon)

Forbundsstyret kan med absolutt flertall suspendere tillitsvalgte som setter seg ut over
NAAFs vedtekter og vedtak gjort av landsmøtet, forbundsstyret, regionenes og
lokallagenes/storlagenes årsmøter.
Forbundsstyret avgjør suspensjonstidens lengde. Den suspenderte kan ikke inneha tillitsverv
i organisasjonen i suspensjonstiden. En suspensjon kan innklages for kontroll- og
klageutvalget som avgjør klagen med simpelt flertall.
Den personen forslaget om suspensjon retter seg mot, skal få forklare seg og gi uttalelse om
forslaget med rimelig frist. Dette gjelder både overfor forbundsstyret og ved klage overfor
kontroll- og klageutvalget.
§ 5-7 (Eksklusjon)

Medlemmer av NAAF som åpent motarbeider eller som bringer forbundet eller dets
underavdelinger i offentlig vanry eller på annen måte skader NAAF som organisasjon, kan av
forbundsstyret ekskluderes fra organisasjonen. Forbundsstyrets vedtak må være enstemmig.
Eksklusjon kan innklages for kontroll- og klageutvalget som avgjør klagen med absolutt
flertall.
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Den personen forslaget om eksklusjon retter seg mot, skal få forklare seg og gi uttalelse om
forslaget med rimelig frist. Dette gjelder både overfor forbundsstyret og ved klage overfor
kontroll- og klageutvalget.
§ 5-8 (Sanksjoner)

I saker hvor lokallag/storlag og regioner ikke utfører oppgaver gitt i medhold av vedtekter
eller vedtak på landsmøtet, gis forbundsstyret rett til å stoppe utbetaling av alle økonomiske
bevilgninger. I tillegg kan tap av representasjonsrett vedtas av forbundsstyret.
§ 5-9 (Kontroll- og klageutvalg)

Landsmøtet skal velge et kontroll- og klageutvalg. Utvalgets medlemmer kan ikke inneha
eller ha innehatt andre tillitsverv i NAAFs forbundsstyre eller datterselskaps styre under siste
landsmøteperiode.
Utvalgets mandat fastsettes av landsmøte, i overenstemmelse med vedtektene.
Utvalget skal være overvåker av forbundsstyrets økonomiske disposisjoner og påse at vedtak
fattes innenfor rammene av NAAFs vedtekter, samt foreta endelig godkjenning av NAAFs
regnskap. Utvalget kan ikke sette forbundsstyret under administrasjon, eller innsette seg
selv som forbundsstyre. Utvalget skal føre protokoll fra sine møter og sende kopi til
forbundsstyret, regioner og lokallag/storlag. Kontroll- og klageutvalget er klagenemnd i
suspensjons- og eksklusjonssaker.
Utvalget skal være sammensatt av:
en – 1 – person med lang organisatorisk fartstid fra NAAF
en – 1 – person med fortrinnsvis formell juridisk bakgrunn
en – 1 – person med fortrinnsvis formell økonomisk bakgrunn
tre – 3 – varamedlemmer som oppfyller kravene til kompetanse for plass i utvalget
Personen med lang organisatorisk erfaring er utvalgets leder.
§ 5-10 (Underskrift og forpliktelser)

NAAF forpliktes ved underskrift av forbundsleder, eller i dennes fravær 1. nestleder, parafert
av generalsekretæren.
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KAPITTEL VI – LANDSMØTET
§ 6-1 (Myndighet og sammensetning)

Landsmøtet er NAAFs høyeste myndighet og avholdes hvert tredje år.
Der møter:
a) forbundsstyret
b) opp til 125 delegater valgt av regionene etter regler gitt i § 6-3 (Representasjon)
c) fire – 4 – delegater fra NAAFU
d) generalsekretæren
e) kontroll- og klageutvalget
f) valgkomiteen
g) lederen for styret i Det Norske Helsesenter s.a.
h) innstilte kandidater til:
I forbundsstyret
II kontroll- og klageutvalget
III valgkomiteen
i) forbundets øvrige medlemmer
j) gjester
k) ansatte i NAAF
Bare representanter etter bokstav a), b), c) har tale-, forslags- og stemmerett.
Representanter etter bokstav d) og e) har tale- og forslagsrett.
Representanter etter bokstav f) har tale- og forslagsrett i forhold til valgkomiteens innstilling.
Representant etter bokstav g) har tale- og forslagsrett i saker som gjelder Det Norske
Helsesenter s.a.
Representanter etter bokstav h) har talerett i forhold til eget kandidatur (valg).
Representanter etter b) og c) kan også være representert etter bokstav f) og h). Øvrige
deltakere på landsmøtet kan kun være representert etter en bokstav.
§ 6-2 (Innkalling, saksliste og innkomne forslag)

Landsmøtet innkalles med fire – 4 – måneders varsel.
Saksliste med beretninger, regnskaper, innkomne forslag, strategi, handlingsplan,
medlemskontingentsatser, vedtektsforslag, valgkomiteens innstilling og forbundsstyrets
innstilling gjøres tilgjengelig minst én måned før landsmøtet til regionene og de øvrige som
skal møte, jf. § 6-1 (Myndighet og sammensetning).
Forslag til saker til landsmøtet, må være forbundsstyret i hende senest fire – 4 – måneder før
landsmøtet.
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§ 6-3 (Representasjon)

Hver regions representasjon beregnes ut fra fylkene i regionene. For hvert fylke får regionen
en landsmøterepresentasjon på minimum en – 1 – delegat, maksimum seks – 6 – delegater i
forhold til det samlede medlemstallet i fylket pr. 1. desember året før landsmøtet.
Hver delegat har én – 1 – stemme. Ved stemmelikhet er forbundslederens stemme
avgjørende.
Det vises for øvrig til § 4-8 (Årsmøte/innkalling/innkomne forslag), bokstav g) pkt. 8.
§ 6-4 (Landsmøtets dagsorden)

Landsmøtet vedtar dagsorden, velger dirigenter, tellekorps bestående av fem – 5 – personer
inkludert dets leder og behandler ellers:
a) orientering om forbundets arbeid de siste 3 regnskapsårene (se pkt. b)
b) orientering om regnskap for de siste 3 regnskapsårene med revisjonsberetning samt
fastsettelse av medlemskontingentsatser
c) beretning om forbundets arbeid siden siste landsmøte
d) beretning fra kontroll- og klageutvalget
e) innkomne forslag
f) handlingsplan og strategi
g) vedtektsforslag
h) valg av:
1) forbundsleder
2) 1. nestleder
3) 2. nestleder
4) fem – 5 – forbundsstyremedlemmer samt tre – 3 – varamedlemmer i numerisk
orden
5) tre – 3 – medlemmer til kontroll- og klageutvalget med tre – 3 – personlige
varamedlemmer
6) fem – 5 – medlemmer til valgkomiteen med tre – 3 – varamedlemmer i numerisk
orden
Forslag på andre kandidater enn valgkomiteens og forbundsstyrets innstillinger må
fremsettes umiddelbart etter at de har redegjort for sine innstillinger og de innkomne
forslagene. Andre kandidater må hentes fra listen over innsendte forslag på kandidater.
Beslutninger i sakene a) – e) treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør
forbundslederens stemme utslaget.
Sak g) har flertallskrav som besluttet i § 6-6 (Vedtektsendringer).
Sak h) har flertallskrav som besluttet i § 6-5 (Funksjonsperiode).
Bare personlig betalende medlemmer av NAAF er valgbare, jf. § 2-5 (Valgbare medlemmer).
Med betalende medlemmer menes alle godkjente former for personlig medlemskap,
jf. § 2-2 (Medlemskap).
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§ 6-5 (Funksjonsperiode)

NAAFs forbundsleder og nestledere velges skriftlig/elektronisk og hver for seg.
Hvis det er flere kandidater, og ingen av dem får mer enn halvparten av de avgitte
stemmene, foretas omvalg mellom de to – 2 – kandidatene som har fått flest stemmer. Er
det bare en – 1 – kandidat til forbundsleder- eller nestledervervene, må minst halvparten av
de avgitte stemmene gi tillitsvotum.
De øvrige valgene foretas skriftlig/elektronisk dersom det er flere kandidater.
Styrets medlemmer kan maks velges for tre – 3 – sammenhengende landsmøteperioder.
Landsmøteperioder før landsmøtet 2016 inngår i denne bestemmelsen.
For alle valg utenom forbundslederen og nestlederne gjelder at ved like stemmetall, foretas
loddtrekning.
§ 6-6 (Vedtektsendringer)

Forslag til endringer i vedtektene skal sendes gjennom lokallag/storlag eller regioner til
forbundsstyret innen seks – 6 – måneder før landsmøtet.
NAAFU har selvstendig forslagsrett overfor forbundsstyret i vedtektssaker.
Vedtektskomiteen har selvstendig forslagsrett overfor forbundsstyret.
Forbundsstyret fremmer innstilling til landsmøtet.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
Endringer i vedtektene kan bare foretas på landsmøter.
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KAPITTEL VII – EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE OG
OPPLØSNING
§ 7-1 (Ekstraordinært landsmøte)

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med minimum 14 dagers varsel, av forbundsstyret
eller kontroll- og klageutvalget når forholdene gjør det nødvendig, eller når 1/3 av
lokallagene/ storlagene eller 1/3 av regionene krever det. Det ekstraordinære landsmøtet
behandler bare de sakene det er innkalt for.
Delegatberegningene fra forrige ordinære landsmøtet ligger til grunn for delegatantallet.
Minimum halve delegatantallet fra forrige ordinære landsmøte må innkalles.
For å være gyldig må minimum følgende innkalles:
a) Forbundsstyret
b) Opp til 125 delegater valgt av regionene etter regler gitt i §6-3 (representasjon)
c) Fire – 4 – delegater fra NAAFU (jfr. §6-1 bokstav a til c).
Det ekstraordinære landsmøtet behandler bare de sakene det er innkalt for.
§ 7-2 (Oppløsning av NAAF)

Forslag til oppløsning av NAAF skal fremmes på et ordinært landsmøte og avgjøres på det
neste med 2/3 flertall. Før oppløsning blir vedtatt, må det være bestemt hvordan NAAFs
midler skal anvendes etter vedtektenes § 1-1 (Formål).
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VALGINSTRUKS FOR LANDSMØTENE I NORGES ASTMA- OG
ALLERGIFORBUND
§ 1 (Valgkomité)

NAAFs valgkomité har fem – 5 – medlemmer med tre – 3 – numeriske varamedlemmer. Ett
medlem bør være under 36 år.
§ 2 (Konstituering)

Valgkomiteen konstituerer seg senest seks – 6 – måneder etter landsmøtet og velger selv sin
leder.
§ 3 (Landsmøtet – valg)

Senest 10 måneder før landsmøtet skal forbundsstyret sende valgkomiteen en oversikt over
valgene som skal foretas på landsmøtet og funksjonstiden som hver enkelt tillitsvalgt har bak
seg. Unntatt fra valgkomiteens arbeid er innstilling til ny valgkomité. De samme
opplysningene sendes til lokallagene/storlagene, regionene og NAAFU.
§ 4 (Forslagsrett)

Følgende har forslagsrett på kandidater til forbundsstyret, kontroll- og klageutvalget og
valgkomiteen:
•
samtlige personlig betalende medlemmer med fulle organisatoriske rettigheter
•
lokallagenes/storlagenes styrer
•
regionenes styrer
•
forbundsstyret
•
NAAFU
•
valgkomiteen
§ 5 (Forslagsfrist)

Forslag på kandidater til forbundsstyret og kontroll- og klageutvalget sendes valgkomiteens
leder innen seks – 6 – måneder før landsmøtet.
Forslag på kandidater til NAAFs valgkomité sendes forbundsstyret innen seks – 6 – måneder
før landsmøtet.
§ 6 (Inhabilitet)

Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer omfattes av NAAFs habilitetsregler,
jf. § 2-8 (Inhabilitet).
§ 7 (Innstilling)

En – 1 – måned før landsmøtet sender valgkomiteen sin innstilling til lokallagene/
storlagene, regionene, forbundsstyret og NAAFU med en presentasjon av de innstilte
kandidatene. Likeså fremlegges en oversikt over forslagene som er kommet på de enkelte
kandidatene, og svarene vedkommende har gitt.
Innen samme frist sender forbundsstyret sin innstilling på kandidater til ny valgkomité til de
samme organisasjonsleddene.
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§ 8 (Likestilling)

Landsmøtets innstilling må etterstrebe kravene om likestilling i henhold til norsk lovgivning.
Se for øvrig vedtektene § 2-8 (Inhabilitet).
§ 9 (Valg - redegjørelser)

Før valgene tar til på landsmøtet, redegjør valgkomiteen for sin innstilling på forbundsstyre
og kontroll- og klageutvalg.
Forbundsstyret redegjør for sin innstilling på valgkomité.
§ 10 (Forslag på andre kandidater)

Andre forslag enn valgkomiteens og forbundsstyrets innstillinger må fremsettes umiddelbart
etter redegjørelsene. Forslag på andre kandidater til NAAFs styre enn valgkomiteens forslag
må hentes fra listen av foreslåtte kandidater. Kandidater foreslått under dette punktet, må
selv redegjøre for sitt kandidatur.
§ 11 (Innsamling og opptelling)

Innsamling og opptelling av avgitte stemmesedler foretas av tellekorpset/elektronisk,
jf. § 6-4 (Landsmøtets dagsorden).
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Norges Astma- og Allergiforbund
Postadresse:
Pb 6764 St. Olavs plass 0130 Oslo
Besøksadresse:
St. Olavsgate 25
0166 Oslo
Telefon: 23 35 35 35
e-post: naaf@naaf.no

Vedtektene finnes også på:

www.naaf.no
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