Innkalling til ekstraordinært Landsmøte
Det innkalles til ekstraordinært landsmøte, som avholdes i lokalene til
Dekode, Tollbugata 11, 0152 Oslo
Mandag 14. januar 2019 kl. 18

For å få en liten oversikt over hvor mange som kan komme, så håper vi det kan sendes en
tilbakemelding til daglig leder i NNDS, karianne.abrahamsson@nnds.no innen 07.01.2019.
Vi håper at så mange som mulig kan møte opp på ekstraordinær generalforsamling.
Saksliste
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av innkallelsen
Valg av møteleder, referent og 2 til å signere referat fra landsmøtet
Godkjenning av dagsorden
Vedtektsendringer
1. Se vedlegg - Forslag vedtektsendringer
5. Valg
1. Styre - Se vedlegg – Valgkomiteens innstilling
Det er kun saker som er satt opp i saklisten som kan behandles på ekstraordinært årsmøte.
Kun medlemmer som har betalt kontingenten for medlemsåret 2018, kan stemme ved
fremmøte eller på epost.
Kan du ikke komme?
Benytt din mulighet til å forhåndsstemme/stemme på epost (betalende medlemmer har fått
tilsendt epost med egen lenke som kan benyttes.

På grunn av endrede retningslinjer fra barne og ungdoms direktoratet (Bufdir) er det behov for å
gjøre noen endringer og presiseringer i vedtektene til NNDS. Det er ingen store eller prinsipielle
endringer, men de er nødvendige å ha på plass for at NNDS skal kunne søke om midler i 2019.

Vedlagt følger presisering av foreslåtte endringer, og som vil tilfredsstille Bufdirs krav til
1. En mer demokratisk organisasjon
2. Fastsette hvor ofte landsmøte skal finne sted
3. Sikrer via vedtektene at personer med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende har
flertall i alle styrende organer nasjonalt, regionalt og lokalt
Endring av vedtektenes §2
Styret foreslår at det tas inn følgende tekst (se tekst markert med rødt)
•

Norsk Nettverk for Down Syndrom kan ha som medlemmer personer med Down
Syndrom, deres pårørende og familie, og andre interesserte.

•

Foreningen har kun enkeltmedlemmer. Medlem nr. 2 og følgende fra samme husstand
har 50 % rabatt på medlemskontingent.

•

Medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett, og rett til å
la seg velge til representant.

•

Medlem som ikke har betalt kontingent innen 31.12.xx, betraktes ikke lenger som
medlem.

Endring av vedtektenes §4
Styret foreslår at det tas inn følgende tekst (se tekst markert med rødt)
§4.1
Landsmøtet er foreningens høyeste organ og ordinært Landsmøte avholdes hvert 2 år, senest
innen oktober måned.
§4.2
Alle medlemmer over 15 år, og som har betalt årskontingenten innen 31.12.xx i året før
landsmøtet finner sted har stemmerett på Landsmøtet
Medlemmer som er innmeldt etter 01.01.xx, samme år som landsmøtet finner sted, har møterett,
talerett, forslagsrett, men har ikke stemmerett på landsmøtet.

Endring av vedtektenes §5
Styret foreslår at det tas inn følgende tekst (se tekst markert med rødt)
Foreningens daglige arbeid ledes av styret som skal arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som
er vedtatt på Landsmøtet.
Styret velges ved særskilt valg og består av:
•
•
•

leder
nestleder
5 - 9 styremedlemmer

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende. Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer.

Flertallet av styret som er valgt, skal være mennesker med Down Syndrom og/eller
foreldre/pårørende til mennesker med Down Syndrom.

Vedlegg vedtekter vedtatt 2014.
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Vedtekter for Norsk Nettverk for Down syndrom

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Nettverk for Down Syndrom
Foreningens formål er å være et frittstående nettverk for alle med Down Syndrom, eller med interesse
for Down Syndrom. Formålet er å samle og spre informasjon om Down Syndrom.
Formålet søkes oppnådd ved:
• at foreningen skal virke som en interesseorganisasjon for mennesker med Down Syndrom i Norge
• å samle og formidle kompetanse fra Norge og utlandet om Down Syndrom
• å drifte nettstedene www.downsyndrom.no og www.nnds.no
• å arrangere Landskonferansen for Down Syndrom
• å drifte Fagrådet for Down Syndrom
• å være søkerorganisasjon for prosjekter og tiltak som kan komme Down Syndrom miljøet til gode
• å være høringsinstans

§ 2 Medlemskap
•

Norsk Nettverk for Down Syndrom kan ha som medlemmer personer med Down Syndrom,
deres pårørende og familie, og andre interesserte.

•

Foreningen har kun enkeltmedlemmer. Medlem nr. 2 og følgende fra samme husstand har 50 %
rabatt på medlemskontingent.

•

Medlemmer som har fylt 15 år har møte-, tale- og forslagsrett, stemmerett, og rett til å la seg
velge til representant.

•

Medlem som ikke har betalt kontingent innen 31.12.xx, betraktes ikke lenger som medlem.

§ 3 Organisasjon

NNDS skal ha følgende organisasjonsledd
• Landsmøte
• Styret
• Fagråd
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§ 4 Landsmøte
§4.1 Innkalling

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og ordinært Landsmøte avholdes hvert 2 år, senest innen
oktober måned.
Landsmøtet skal varsles senest 6 uker før fastsatt dato for Landsmøtet. Saker som medlemmer krever
skal behandles på Landsmøtet skal sendes styret senest 3 uker før Landsmøtet. Endelig innkalling
med saksliste skal offentliggjøres senest 1 uke før Landsmøtet på foreningens nettside. Alle relevante
dokumenter skal offentliggjøres samtidig med innkallingen.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Godkjenning av dagsorden
4. Foreningens årsmelding avsluttet pr.31.12.
5. Revidert regnskap avsluttet pr. 31.12.
6. Fastsetting av medlemskontingent, for den påfølgende Landsmøteperiode (2 år)
7. Innkomne saker.
8. Valg
o Styre
o Valgkomité
o Revisor
Valg foregår skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag, eller dersom en av Landsmøtets
delegater krever det. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Gir omvalget også stemmelikhet, gjennomføres
valget ved loddtrekning.

§4.2 Stemmerett

Alle medlemmer over 15 år, og som har betalt årskontingenten innen 31.12.xx i året før landsmøtet
finner sted har stemmerett på Landsmøtet
Medlemmer som er innmeldt etter 01.01.xx, samme år som landsmøtet finner sted, har møterett,
talerett, forslagsrett, men har ikke stemmerett på landsmøtet.

§ 4.3 Ekstraordinært Landsmøte

Styret eller 10 prosent av registrerte medlemmer kan kreve at det skal innkalle til ekstraordinært Landsmøte.
Ved krav om slik ekstraordinært Landsmøte skal de som krever at ekstraordinært Landsmøtet holdes, også
presentere for styret hvilke saker de krever behandlet. Det er kun de saker som er oppført på agendaen for
ekstraordinært Landsmøte som kan behandles.

Ekstraordinært Landsmøte skal innkalles med 2 uker varsel.
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Ved valg mellom klart definerte alternativer (f. eks valg av styre eller vedtektsendringer) kan avstemming på det
ekstraordinære Landsmøtet gjennomføres ved e:postvalg. Styret skal i innkallingen til det ekstraordinære
Landsmøtet fastsette seneste tidspunkt for stemmegivningen og hvem som er mottaker av e:poststemmer.

§ 5 Styret

Foreningens daglig arbeid ledes av styret som skal arbeide for å gjennomføre det arbeidsprogram som
er vedtatt på Landsmøtet.
Styret velges ved særskilt valg og består av:
• leder
• nestleder
•
5 - 9 styremedlemmer
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme
avgjørende. Foreningen tegnes av 2 styremedlemmer.
Flertallet av styret som er valgt, skal være mennesker med Down Syndrom og/eller foreldre/pårørende
til mennesker med Down Syndrom.

§ 6 Fagrådet

Fagrådet etableres som en selvstendig enhet under foreningen. Fagrådet skal være en ressurs i
arbeidet med å spre kunnskap og informasjon.
Fagrådet ledes av et arbeidsutvalg med tre personer, hvorav minst ett medlem kommer fra foreningens
styre.
Fagrådet konstituerer seg selv.
En representant fra Fagrådets arbeidsutvalg deltar på Landsmøtene med talerett.

§ 7 Valg

Endring av vedtekter gjøres ved avstemming på Landsmøtet eller ekstraordinært Landsmøte. Endring
av vedtekter krever 2/3 stemmeflertall.

§ 8 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare skje på Landsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.
Eventuelle midler som blir disponible ved oppløsningen av foreningen, skal disponeres av Landsmøtet
til beste for mennesker med Down Syndrom.
ooOOOoo
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NNDS
Ekstraordinært årsmøte 14 januar 2019
Valgkomiteenes innstilling til nytt styre

Navn

Bostedsfylke

Anne Grethe Einang

Hedmark (eksisterende styremedlem)

Marte Wexelsen Goksøyr

Oslo (eksisterende styremedlem)

Kjell Vestnes

Telemark (eksisterende styremedlem)

Randi Dolven

Vestfold (eksisterende styremedlem)

Karianne Hjørnevik Nes

Østfold (eksisterende styremedlem)

Magne Ilsaas

Oslo (eksisterende styremedlem)

Randi Ødegaard

Hordaland (eksisterende styremedlem)

Oddvin Hansen

Akershus (ny)

Karen Knudsen Synnes

Akershus (ny)

