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1. Organisasjonen og formål
§ 1-1 Organisasjonen
Organisasjonens navn er Norsk Tourette Forening. Som offisiell forkortelse brukes NTF.
På engelsk brukes Norwegian Tourette Association.
NTF er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med Tourettes syndrom,
kroniske ticstilstander, deres pårørende og andre interesserte. Tourettes syndrom forkortes
TS.
NTF er en nøytral og uavhengig organisasjon i forhold til partipolitikk, religion, kjønn og
etnisk tilhørighet.
NTF ble stiftet i 1986.

§1-2 Formål
Norsk Tourette Forening arbeider for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Å fremme samfunnsmessig likestilling for alle med Tourettes syndrom.
Å legge til rette for møteplasser for personer med Tourettes syndrom og deres
pårørende.
Formidle kunnskap om og forståelse for Tourettes syndrom og sameksisterende
tilstander.
Anerkjennelse av mennesker med TS – deres likeverd, likerett, deltakelse og like
muligheter i alle livets sammenhenger.
At personer med TS og deres pårørende kan mestre hverdagen best mulig, både
fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt.
At personer med TS gis et likeverdig tilbud om diagnostisering, utredning, behandling
og oppfølging.
At personer med TS gis et likeverdig tilbud om utdanning og arbeid.
Å sikre barn og unges innflytelse i organisasjonen.
Reell brukermedvirkning på individ- og systemnivå.

Norsk Tourette Forening arbeider gjennom:
•
•
•
•
•
•
•

Brukermedvirkning
Likepersonsarbeid
Informasjonsarbeid
Interessepolitisk arbeid
Internasjonalt samarbeid
Opplæring og veiledning
Samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner
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2. Fellesbestemmelser
§ 2-1 Medlemskap
1.
2.
3.
4.

Personer som har Tourettes syndrom, deres pårørende og andre med interesse for TS kan
bli medlemmer av NTF.
Barn over 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn eller ut av NTF.
Alle medlemmer registreres sentralt i Norsk Tourette Forening og tilknyttes fylkeslag der
de bor.
Familiemedlemmer har lik stemmerett som hovedmedlem, men får ikke tilsendt
medlemsblad og publikasjoner.

§ 2-2 Kategorier av medlemskap
NTF har følgende kategorier av medlemskap:
1.

Hovedmedlem

2.

Hovedmedlem ung (18-26 år)

3.

Familiemedlem (med samme adresse som Hovedmedlem eller Hovedmedlem ung)

4.

Støttemedlem (organisasjoner) har ikke stemmerett, men får tilsendt medlemsblad

§ 2-3 Kontingent
1. Kontingenten fastsettes av landsmøtet, med virkning for neste års kontingent.
2. Kontingenten gjelder for kalenderåret, og kreves inn sentralt. Medlemmer som ikke har
betalt kontingent innen 30. juni anses som utmeldt av Norsk Tourette Forening.

§ 2-4 Tillitsverv
1. Som tillitsvalgt i NTF regnes alle som er valgt til landsstyret og fylkesstyrer,
valgkomitéer, barne- og ungdomsutvalg og likepersoner. Det samme gjelder
varamedlemmer.
2. Medlemmer av kategori 1, 2 og 3 (jf. § 2-2) kan ha tillitsverv i NTF.
3. Dersom medlemskapet avsluttes, uansett årsak, trer personen automatisk ut av alle
tillitsverv internt og eksternt. Dette gjelder også ved manglende innbetaling av
medlemskontingent.
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§ 2-5 Permisjon
1.
2.
3.
4.
5.

Tillitsvalgte som ikke kan fungere i sitt verv må søke om permisjon.
Søknad om permisjon fra tillitsverv i fylkeslag rettes skriftlig til fylkesstyret.
Søknad om permisjon fra tillitsverv i landsstyret rettes skriftlig til landsstyret.
Søknad om permisjon fra tillitsverv i råd og utvalg rettes skriftlig til landsstyret.
Tillitsvalgte som innvilges permisjon, fratrer sitt verv i permisjonstiden og har ikke
beslutningsmyndighet.

§ 2-6 Politiattest
Tillitsvalgte og ansatte i NTF skal fremvise gyldig politiattest.

§ 2-7 Taushetsplikt
1. Tillitsvalgte og ansatte i NTF som får kjennskap til personlige forhold eller annen sensitiv
informasjon, skal ikke bruke, utlevere eller på noen annen måte gjøre dette tilgjengelig
for uvedkommende.
2. Taushetsplikten ivaretas ved at tillitsvalgte og ansatte signerer taushetserklæring.
3. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning.

§ 2-8 Utestengelse
Landsstyret kan ved enstemmig vedtak utestenge tillitsvalgte fra alle verv i organisasjonen
dersom:
•

Vedkommende med sin opptreden skader organisasjonen og/eller dens medlemmer

•

Vedkommende representerer organisasjonen på en illojal måte

•

Vedkommende bryter taushetsplikten

Den saken gjelder skal varsles skriftlig senest tre (3) uker før sak om utestengelse skal
drøftes. Den det gjelder kan sende inn et skriftlig tilsvar til landsstyret senest en (1) uke før
behandling av saken. Vedkommende har rett til, alene eller sammen med en støtteperson, å
møte i landsstyret for å legge frem sitt syn. Saken kan behandles selv om vedkommende ikke
møter. Vedtak om utestengning trer i kraft umiddelbart.

§ 2-9 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
NTF skal være medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO.
Fylkeslag er automatisk medlem i FFO.
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§ 2-10 Æresmedlemskap
Landsstyret kan utnevne personer som har gjort særlig fortjenestefullt arbeid for NTF til
æresmedlem.

3. Organisasjonens struktur og beslutningsmyndighet
§ 3-1 Struktur og besluttende organer
1. NTF består av et nasjonalt nivå og fylkeslag.
2. Landsmøtet er NTFs øverste organ. Landsmøtet velger et landsstyre som er ansvarlig for
den nasjonale driften av organisasjonen. Flertallet av styremedlemmene i landsstyret skal
være personer med Tourettes syndrom eller pårørende til personer med Tourettes
syndrom.
Besluttende organer på nasjonalt nivå er:
o Landsmøtet
o Landsstyret
3. Fylkeslagene er ansvarlig for NTFs lokale virksomhet. Fylkeslagene skal ha eget styre og
skal følge NTFs vedtekter. Flertallet av styremedlemmene i fylkesstyret skal være
personer med Tourettes syndrom eller pårørende til personer med Tourettes syndrom.
Fylkeslag skal benevnes som Norsk Tourette Forening (X) fylkeslag, hvor (X) er
fylkesnavnet. Et fylkeslag kan betjene flere fylker.
Besluttende organer på fylkesnivå er:
o Fylkeslagets årsmøte
o Fylkesstyret

§ 3-2 Beslutningsregler
1. For å kunne fatte vedtak på et landsmøte må delegater fra mer enn halvparten av
fylkeslagene og mer enn halvparten av landsstyret være tilstede.
2. For å kunne fatte vedtak på årsmøtet i et fylkeslag må mer enn halvparten av fungerende
styremedlemmer være til stede.
3. For å kunne fatte vedtak på styremøter (landsstyret og fylkesstyret) må mer enn
halvparten av fungerende styremedlemmer være tilstede.
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§ 3-3 Organisasjonens regler om flertallsvedtak
1. Vedtak på ordinære saker på landsmøtet og fylkeslagenes årsmøter krever mer enn
halvparten av avgitte stemmer blant de stemmeberettigede.
2. Vedtektsendringer på landsmøtet krever minst to tredeler (2/3) av avgitte stemmer blant
de stemmeberettigede.
3. Vedtak på styremøter (landsstyret og fylkesstyrer) krever mer enn halvparten av avgitte
stemmer blant de stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
4. Det er ikke anledning til å stemme gjennom fullmakt.
5. Styremedlemmer plikter å avgi stemme ved alle vedtakssaker på styremøter, årsmøter og
landsmøter.
6. Det er kun anledning til å avgi blank stemme ved valg av personer til tillitsverv.

§ 3-4 Valgbarhet, møte- og talerett
1. Tillitsvalgte i landsstyret og fylkesstyrer velges av og blant NTFs medlemmer.
2. Medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å
la seg velge til alle verv i NTF.
3. Medlemmer under 15 år skal sikres arenaer sentralt og på fylkesnivå, der de kan fremme
sine synspunkter og øve innflytelse i organisasjonen i samsvar med modenhet og alder.
4. Leder i landsstyret kan ikke ha verv som leder i et fylkeslag.
5. Ansatte i NTF kan ikke velges til tillitsverv i organisasjonen.

§ 3-5 Inhabilitet
Tillitsvalgte i NTF er inhabil og skal ikke delta i behandling eller vedtak i en sak når:
•

Vedkommende er part i saken

•

Vedkommende er i familie med part i opp- eller nedadgående linje eller i sidelinje

•

Vedkommende er eller har vært gift, samboende eller forlovet med en part

•

Det foreligger andre forhold som kan svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet

Med part menes her den eller de som en sak direkte gjelder.
Ved vurdering av inhabilitet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen denne har nær personlig
tilknytning til.
Tillitsvalgte plikter å melde fra om egen og andres mulige inhabilitet.
Inhabilitet avgjøres av det aktuelle styrende organ, uten at den det gjelder er til stede.
Vedkommende skal først ha anledning til å redegjøre for sitt syn på saken.
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4. NTF på nasjonalt nivå
§ 4-1 Landsmøtet
1. Landsmøtet er NTFs høyeste myndighet, og avholdes årlig.
2. Landsmøtet avholdes innen utgangen av juni, men ikke tidligere enn 15. mai.

§ 4-2 Landsmøtets sammensetning
1. Landsmøtet består av:
• To (2) delegater fra hvert fylkesstyre
• Landsstyret
2. Delegater og landsstyremedlemmene har hver sin stemme.
3. To representanter fra Barne- og ungdomsutvalget skal inviteres som observatører med
tale og forslagsrett.
4. NTFs daglige leder deltar på landsmøtet med tale- og forslagsrett.
5. Landsstyret kan invitere gjester som observatører til landsmøtet.
6. Medlemmer av NTF som ønsker det, kan delta på landsmøtet som observatører.

§ 4-3 Innkalling til landsmøtet
1. Senest (3) tre måneder før landsmøtet skal det informeres om tidspunkt og sted for
landsmøtet til fylkesledere, landsmøtets valgkomité og Barne- og ungdomsutvalget. Det
skal påminnes om fristen for innsendelse av saker som ønskes behandlet på landsmøtet.
2. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes inn senest to (2) måneder før
landsmøtet.
3. Senest tre (3) uker før landsmøtet sendes innkalling med saksliste og saksdokumenter
elektronisk til landsstyret, landsmøtes valgkomité, påmeldte delegater og observatører,
valgkandidater og fylkesledere.
4. Innkallingen til landsmøtet skal inneholde:
• Agenda
• Årsregnskap for foregående år
• Budsjett for inneværende år
• Handlingsplan for minimum to (2) år
• Valgkomitéens innstilling
• Innkomne saker som skal behandles på landsmøtet
5. Landsmøtet skal kun behandle saker som står på agendaen.
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§ 4-4 Landsmøtets agenda
1) Åpning v/ sittende leder av landsstyret
2) Valg av møtefunksjonærer
a) Møteleder
b) To (2) referenter
c) To (2) protokollunderskrivere
d) Tellekorps - to (2) personer
3) Godkjenning:
a) Innkalling
b) Agenda
c) Beslutningsmyndighet
4) Landsstyrets årsmelding
5) Årsregnskap for foregående år
6) Budsjett for inneværende år
7) Handlingsplan for minimum to (2) år
8) Medlemskontingent for kommende år
9) Driftsstøtte til fylkeslagene
10) Innkomne saker
11) Valg av landsstyre (etter forslag fra NTFs valgkomité)
a) Leder av landsstyret
b) Nestleder av landsstyret
c) Fem (5) styremedlemmer
d) To (2) nummererte varamedlemmer
12) Valg av Valgkomité (etter forslag fra NTFs landsstyre)
a) Leder av valgkomitéen
b) To (2) medlemmer
13) Avslutning

§ 4-5 Ekstraordinært landsmøte
1. Ekstraordinært landsmøte skal innkalles av landsstyret når landsstyret eller minst 2/3 av
fylkeslagene krever dette. Innkallingen skal skje med minst en (1) måneds skriftlig varsel.
Med innkallingen skal det følge sakliste.
2. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på et ekstraordinært landsmøte.
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§ 4-6 Valgreglement
1. Landsmøtet velger landsstyre etter innstilling fra valgkomitéen og valgkomité etter
innstilling fra landsstyret.
2. I tillegg til leder og nestleder av landsstyret, består landsstyret av fem (5)
styremedlemmer og to (2) varamedlemmer.
3. I tillegg til leder består valgkomitéen av to (2) medlemmer.
4. Valgene skal skje skriftlig. Dersom det ikke foreligger forslag på mer enn én kandidat,
kan møtet vedta valg ved akklamasjon. Krever en delegat likevel skriftlig valg, skal dette
gjennomføres.
5. Det kan stilles benkeforslag til alle verv i landsstyret og valgkomitéen, men kandidater
må være forespurt og ha akseptert benkeforslaget. Ved flere forslag på personer til verv i
landsstyret og valgkomitéen, velges i rekkefølge etter oppnådd stemmetall.
6. Oppføres andre navn enn de foreslåtte kandidater, er stemmen ugyldig og skal forkastes.
Blanke stemmer regnes som avgitte.

§ 4-7 Valgperioder for landsstyret
•

Leder og nestleder i landsstyret velges for en periode på ett (1) år av gangen.

•

Styremedlemmer i landsstyret velges for en periode på to (2) år av gangen.

•

Varamedlemmer i landsstyret velges for en periode på ett (1) år av gangen.

•

Leder og medlemmer av valgkomitéen velges for to (2) år.

§ 4-8 Valgkomiteens oppgaver i forbindelse med landsmøtet
Valgkomitéen har følgende oppgaver i forbindelse med landsmøter:
1. Fremme forslag på kandidater som
•

Sikrer nødvendig kontinuitet

•

Har kunnskap om organisasjonens arbeid og formål

•

Har vilje til å tale Norsk Tourette Forenings sak

•

Kan sette av tid til arbeidet

2. Landsstyremedlemmer skal ha erfaring fra verv i fylkeslag.
3. Innstillingen skal ha en god balanse geografisk og mellom menn og kvinner. Komiteen
skal forsikre seg om at alle kandidater er innforstått med det ansvaret de påtar seg.
4. Kandidater som foreslås av valgkomiteen skal være forespurt på forhånd og sagt ja til å
stille som kandidat før disse kan settes på listen.
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5. Valgkomitéens innstilling til nytt landsstyre skal være skriftlig og begrunnet og inneholde
forslag til følgende verv for neste styreperiode:
•

Leder av landsstyret

•

Nestleder av landsstyret

•

Fem (5) styremedlemmer

•

To (2) varamedlemmer

6. Valgkomiteen varsler fylkeslagene og landsstyret senest 15. januar om de forestående
valgene. I varselet som sendes ut skal det vedlegges oversikt over verv og tillitsvalgte
som står på valg, samt frister for innsending av forslag til nye kandidater.
7. Valgkomiteens innstilling på kandidater til verv i landsstyret sendes det sittende
landsstyret minst en (1) måned før landsmøtet.
8. Fylkeslagene og de innstilte kandidatene skal orienteres om innstillingen minst tre (3)
uker før valgene avholdes.

§ 4-9 Landsstyrets oppgaver i forbindelse med landsmøtet
Landsstyret har følgende oppgaver i forbindelse med landsmøter:
1. Senest 15. desember sende en offisiell henvendelse til valgkomitéen med en oversikt over
hvem som er på valg i neste periode.
2. Senest 15. februar sende opplysning om tidspunkt og sted for landsmøtet til fylkeslagene
og landsmøtets valgkomité. Det skal samtidig opplyses om en frist for innsendelse av
saker som ønskes behandlet på landsmøtet.
3. Vedta landsstyrets innstilling om medlemskontingent for kommende år.
4. Vedta landsstyrets innstilling om driftsstøtte til fylkeslagene for kommende år.
5. Vedta landsstyrets innstilling til valgkomité. Denne skal være skriftlig, begrunnet og
inneholde forslag til følgende verv for neste styreperiode:
•

Leder av valgkomitéen

•

To (2) medlemmer av valgkomitéen

6. Landsstyrets innstilling på kandidater til valgkomité sendes sittende valgkomité minst en
(1) måned før landsmøte.
7. Fylkeslagene og de innstilte kandidatene skal orienteres om innstillingen minst tre (3)
uker før valgene avholdes.
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§ 4-10 Fylkeslagenes oppgaver i forbindelse med landsmøtet
Fylkeslagene har følgende oppgaver i forbindelse med landsmøter:
1. Fylkeslagenes frist for å sende inn forslag på kandidater til verv i landsstyret er 15.
februar. Forslag sendes til valgkomiteen.
2. Fylkeslagenes frist for å sende inn forslag på kandidater til verv i landsmøtets valgkomité
er 15. februar. Forslag sendes til landsstyret.
3. Innmelding av fylkeslagets delegater til landsmøte.

§ 4-11 Landsstyrets ansvar
Landsstyret er ansvarlig for NTFs virksomhet:
1.

Organisasjonens drift mellom landsmøtene.

2.

Forvaltning av organisasjonens midler og at disse brukes innenfor rammen av vedtekter,
retningslinjer og landsmøtevedtak.

3.

Behandle saker som legges fram for styret.

4.

Treffe beslutninger i spørsmål som ikke er regulert av vedtekter eller andre
retningslinjer.

5.

Interessepolitisk arbeid.

6.

Likepersonsarbeid og oppfølging av NTFs likepersoner.

7.

Arbeidsgiveransvar for alle ansatte og personalansvar for daglig leder.

8.

Ansette daglig leder og ansette andre medarbeidere etter innstilling fra daglig leder.

9.

Oppnevne representanter til Fagrådet og Barne- og ungdomsutvalget.

10. Sørge for avholdelse av landsmøtet.
11. Protokollføre sine møter.
12. Landsstyrets leder er organisasjonens øverste tillitsvalgte og leder landsstyrets arbeid.

§ 4-12 Kontor og medarbeidere
1. NTF skal ha et hovedkontor, ledet av en daglig leder.
2. Daglig leder har ansvar for løpende drift av NTF i tråd med organisasjons vedtekter og
retningslinjer, landsmøtets og landsstyrets vedtak, samt eventuelle fullmakter.
3. Daglig leder har fullmakt til å representere NTF utad.
4. Daglig leder har møte, tale- og forslagsrett i alle NTFs organer.
5. Ansatte kan oppnevnes som brukerrepresentant i råd/ utvalg.
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5. NTF på fylkesnivå
§ 5-1 Fylkeslag
1. Fylkeslagene er forpliktet av NTFs formål, vedtekter, retningslinjer, og landsmøte- og
landsstyrevedtak.
2. Fylkeslaget kan ikke melde seg ut av NTF, men fylkeslag kan oppløses.
3. Fylkeslaget kan ikke forplikte NTF økonomisk.
4. Fylkesstyret skal behandle saker som legges fram for styret.
5. Fylkesstyret skal etter hvert styremøte sende kopi av styreprotokoller til NTFs
hovedkontor.
6. Fylkeslagets styre er selv ansvarlig for lagets aktivitet og økonomi, og for rapportering av
særskilt tildelte midler i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.
8. Vedta styrets innstilling til valgkomité for kommende årsmøte. Denne skal være skriftlig,
begrunnet og inneholde forslag til to (2) medlemmer til valgkomiteen for neste
styreperiode. Styrets innstilling på kandidater til valgkomité sendes sittende valgkomité
minst en (1) måned før årsmøte.
9. Fylkeslag som gjennomfører sine oppgaver og ansvar, jf. § 5-2, gis driftstilskudd fra NTF
nasjonalt. Tilskuddets størrelse fastsettes av landsmøtet og utbetales under forutsetning av
at signert protokoll fra årsmøte, signert årsmelding og signert og revisorgodkjent
årsregnskap for foregående år er innsendt til NTFs kontor innen 15. april.

§ 5-2 Årsmøtet
1. Årsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet, og avholdes årlig.
2. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars.

§ 5-3 Årsmøtets sammensetning
Alle medlemmer i fylket skal inviteres til årsmøtet. Fremmøtte medlemmer har en stemme
hver. Fylkeslaget kan invitere gjester som observatører til årsmøtet.

§ 5-4 Innkalling til årsmøtet
1. Innkalling til alle fylkeslagets medlemmer skal skje med minst 1 måneds varsel.
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2. Det skal settes en frist på to (2) uker fra innkallingen sendes ut for innmelding av saker
fra fylkeslagets medlemmer til årsmøtet.
3. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles.
4. Etter hvert årsmøte i fylkeslaget skal følgende sendes, innen 15. april, til NTFs
hovedkontor:
•

Signert årsmelding, signert og revidert årsregnskap.

•

Signert protokoll fra årsmøtet og signert konstituerende protokoll.

5. Etter hvert årsmøte i fylkeslaget skal følgende sendes innen 14 dager til NTFs
hovedkontor:
•

Fullstendig navneliste med kontaktinformasjon for det nye styret.

•

Aktivitetsplan for møter og aktiviteter første halvår.

§ 5-5 Årsmøtets agenda
1. Årsmøtet skal ha følgende agenda:
1) Åpning v/ sittende styreleder
2) Valg av møteleder og referent, to protokollunderskrivere, to personer til tellekorps
3) Godkjenning av innkalling, saksliste og beslutningsmyndighet
4) Styrets årsmelding
5) Årsregnskap for foregående år
6) Budsjett for inneværende år
7) Innkomne saker
8) Valg for neste styreperiode:
a. Leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor, valgkomité
9) Avslutning

§ 5-6 Ekstraordinært årsmøte
1. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av fylkesstyret når minst 2/3 av fylkesstyret krever
dette. Innkallingen skal skje med minst en (1) måneds skriftlig varsel. Med innkallingen
skal det følge sakliste.
2. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på et ekstraordinært årsmøte.

15

§ 5-7 Valgreglement
1. Fylkeslagets årsmøter velger fylkesstyre etter innstilling fra valgkomitéen og valgkomité
etter innstilling fra fylkesstyret.
2. Fylkesstyret består av tre (3) til syv (7) medlemmer (inkludert leder) og to (2)
varamedlemmer.
3. Fylkeslagets valgkomité består av to (2) medlemmer som velges for to (2) år av gangen.
4. Flertallet av styremedlemmene skal være personer med Tourettes syndrom eller
pårørende til personer med Tourettes syndrom.
5. Utover styreleder som velges av årsmøtet, konstituerer fylkeslaget seg selv umiddelbart
etter årsmøtet.

§ 5-8 Valgperioder for fylkesstyret
•

Styreleder velges for ett (1) år.

•

Øvrige styremedlemmer velges for to (2) år.

•

Varamedlemmer velges for ett (1) år.

•

Medlemmer til valgkomité velges for to (2) år.

§ 5-9 Valgkomitéens oppgaver i forbindelse med årsmøtet
Valgkomiteens arbeid i forbindelse med fylkeslagets årsmøte:
•

Valgkomitéens innstilling til nytt fylkesstyre skal være skriftlig og begrunnet og
inneholde forslag til følgende verv for neste styreperiode:
o Leder av fylkesstyret
o Styremedlemmer
o Varamedlemmer
o Valgkomité

•

Valgkomitéens innstilling presenteres til styret minst to (2) uker før årsmøtet.

§ 5-10 Fylkesstyrets oppgaver i forbindelse med årsmøtet
Fylkesstyrets oppgaver i forbindelse med årsmøtet:
•

Sende en offisiell henvendelse til valgkomitéen med en oversikt over hvem som er
på valg i neste periode.
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•
•
•

Sende opplysning om tidspunkt og sted for fylkeslagets årsmøte til fylkeslagets
valgkomité.
Vedta fylkesstyrets innstilling til valgkomité. Denne skal være skriftlig og
begrunnet.
Fylkesstyrets innstilling til valgkomite presenteres til valgkomitéen minst to (2)
uker før årsmøtet.

§ 5-11 Fylkeslagets ansvar
Fylkesstyret er ansvarlig for fylkeslagets virksomhet:
1.

Fylkeslagets drift mellom årsmøtene.

2.

Fylkesleder leder fylkeslagets arbeid.

3.

Forvalte fylkeslagets midler og at disse brukes innenfor rammen av NTFs vedtekter,
retningslinjer, landsstyrevedtak, landsmøtevedtak og fylkeslagets årsmøtevedtak.

4.

Treffe beslutninger i spørsmål som ikke er regulert av vedtekter eller andre
retningslinjer.

5.

Interessepolitisk arbeid.

6.

Likepersonsarbeid.

7.

Organisere møteplasser for medlemmer.

8.

Rekruttere medlemmer.

9.

Gjennomføre handlingsplan, landsmøte- og årsmøtevedtak.

10.

Drive opplysningsvirksomhet.

11.

Sørge for fylkeslagets inntekt.

12.

Sørge for informasjon om fylkeslagets aktiviteter til sine medlemmer.

13.

Sørge for oppdatert informasjon om fylkeslagets aktiviteter på NTFs hjemmeside.

14.

Bidra med artikler og innspill til NTFs medlemsblad.

6. Råd og utvalg
§ 6-1 Fagråd
1. NTF skal ha et Fagråd som gir råd til organisasjonen om aktuelle faglige spørsmål.
2. Fagrådet skal være tverrfaglig sammensatt.
3. Fagrådet går ikke inn i enkeltsaker.
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4. Fagrådet består av inntil åtte (8) medlemmer, inkludert en (1) representant fra NTFs
landsstyre. Fagrådet ledes av daglig leder i NTF.
5. Fagrådet møtes inntil fire (4) ganger per år.
6. Fagrådets medlemmer oppnevnes av landsstyret i NTF ved årets siste landsstyremøte.
7. Medlemmene i Fagrådet velges for 3 år med mulighet for forlengelse med fortrinnsvis en
periode. En periode tilsvarer tre kalenderår fra og med 1. januar.
8. Utgifter i forbindelse med møter i Fagrådet kan dekkes av NTF.

§ 6-2 Barne- og ungdomsutvalg
1. Barne- og ungdomsutvalget (forkortet BUUV) er NTFs rådgivende organ i saker som
gjelder barn og unge.
2. BUUV består av inntil 6 representanter mellom 15 og 26 år. Medlemmene må ha
Tourettes syndrom selv, eller være pårørende til en med Tourettes syndrom.
3. Landsstyret skal oppnevne en (1) representant til BUUV. NTFs daglige leder kan delta i
utvalgets møter.
4. Utvalget møtes inntil fire (4) ganger per år.
5. Utvalgets medlemmer oppnevnes av landsstyret ved årets siste landsstyremøte. Utvalget
selv, fylkeslagene og landsstyret kan foreslå medlemmer.
6. «Medlemmene oppnevnes for 2 år, med mulighet for forlengelse med fortrinnsvis to (2)
perioder. En periode tilsvarer to kalenderår fra og med 1.januar».
7. Utvalget skal forholde seg til de økonomiske rammebetingelser som vedtas i landsstyret.
Utgifter i forbindelse med møter dekkes av NTF.
8. Utvalgets medlemmer kan søke NTF om tilskudd til relevante kurs og arrangementer.
9. Arrangementer for og av utvalget skal være alkoholfrie.
10. Landsstyrets representant skal være bindeledd mellom utvalget og landsstyret.

7. Oppløsning
§ 7-1 Oppløsning av NTF
1.

Forslag til oppløsning av Norsk Tourette Forening skal behandles på ordinært landsmøte
og krever 3 / 4 flertall. Oppløsning av NTF avgjøres på ekstraordinært årsmøte med 3 / 4
flertall.

2.

Eventuelle midler som organisasjonen besitter ved oppløsning disponeres av landsmøtet i
overensstemmelse med Norsk Tourette Forenings formål.
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§ 7-2 Oppløsning av fylkeslag
1. Forslag til oppløsning av fylkeslag skal behandles på ordinært årsmøte og krever 2/3
flertall. Oppløsning av fylkeslag avgjøres på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.
2. Fylkeslagets eiendeler og økonomiske midler skal ved oppløsning overføres til Norsk
Tourette Forening nasjonalt.
3. Landsstyret har fullmakt til å oppløse fylkeslag ved alvorlig brudd på NTFs vedtekter og
retningslinjer, eller ved andre særlige forhold.
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