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§1. Formål og målgrupper
1.

Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsomfattende interesseorganisasjon som har til
formål å utbre kunnskap om- og forståelse for Gilles de la Tourette syndrom (TS), samt
ledsagende tilstander.
Det søkes å holde medlemmene underrettet om rettigheter under lovgivningen og
muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat.
Foreldre/foresatte til barn og ungdom med Tourettes syndrom, barn, ungdom, unge
voksne, voksne og eldre med Tourettes syndrom og hjelpeapparatet er hovedmålgrupper
for foreningens arbeid.

2.

Foreningen skal arbeide for anerkjennelse av alle mennesker med Tourettes syndrom;
deres likeverd, likerett og like muligheter.
Norsk Tourette Forening skal arbeide for å gi medlemmene muligheter for å mestre sin
hverdag best mulig, både fysisk, psykisk, kognitivt og sosialt.
Opplæring, utdanning og arbeid er i fokus.
Norsk Tourette Forening skal arbeide for å bedre de pårørendes situasjon gjennom
opplæringsvirksomhet og likepersonarbeid.
Norsk Tourette Forening skal arbeide aktivt overfor fagapparatet for å få et best mulig
tilbud til barn og voksne når det gjelder diagnostisering, behandling og habilitering.
Norsk Tourette Forening skal arbeide for barn og unges innflytelse i organisasjonen.
Norsk Tourette Forening skal arbeide for reell brukermedvirkning både på individ og
systemnivå.

3.

Norsk Tourette Forening skal alene eller sammen med andre interesse- eller
brukerorganisasjoner og andre aktuelle samarbeidsorganer, planlegge- og igangsette
tiltak som kan fremme samfunnsmessig likestilling for alle med Tourettes syndrom og
eventuelle følgetilstander.

4.

Norsk Tourette Forening skal arbeide for å opprette fylkeslag i alle fylker i Norge.

5.

Norsk Tourette Forening skal arbeide for skolering av medlemmer med tanke på
kvalifisering for tillitsverv og aktiv medvirkning i foreningen.

6.

Norsk Tourette Forening skal arbeide for å opplyse og utbre kunnskap til fag- og
helsepersonell i offentlige og private instanser og organisasjoner.

§2. Medlemskap og kontingenter
1.

Alle som har, eller har interesse for Tourettes syndrom eller andre nevrobiologiske
tilstander, kan være medlem i Norsk Tourette Forening.

2.

Barn over 15 år avgjør selv spørsmål om å melde seg inn eller ut av NTF.

3.

Kategorier av medlemskap:
•

Hovedmedlemskap

•

Familiemedlemskap (med samme adresse som hovedmedlem)
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•

Støttemedlemskap (*)

Familiemedlemmer har lik stemmerett som hovedmedlem, men får ikke tilsendt
medlemsblad og publikasjoner.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men får tilsendt medlemsblad og publikasjoner.
(*) Støttemedlemmer kan være: Bedrifter, skoler, institusjoner eller andre som ønsker å
støtte foreningens arbeid.
4.

Alle medlemmer registreres hos Norsk Tourette Forening sentralt og tilknyttes fylkeslag
der de bor.

5.

Kontingenten fastsettes av landsmøtet, med virkning for neste års kontingent.

6.

Kontingenten gjelder for kalenderåret. Kontingenten kreves inn sentralt og skal
innbetales innen 30. juni.

7.

Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 30. juni anses som utmeldt av
Norsk Tourette Forening.

§3. Foreningens struktur og besluttende organer
1. Tillitsvalgte i landsstyret, fylkesstyre og lokallagsstyre velges av og blant NTFs
medlemmer. Medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett
og rett til å la seg velge til representant i landsstyret, fylkesstyre og lokallagsstyre.
Medlemmer under 15 år skal sikres arenaer, både sentralt og lokalt, der de kan fremme
sine synspunkter og øve innflytelse i organisasjonen i samsvar med modenhet og alder.
2.

Norsk Tourette Forening er bygd opp med landsmøtet som det øverste organ.
Landsmøtet velger et landsstyre som er ansvarlig for den sentrale driften av foreningen.
Foreningen skal være medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO.
Besluttende organer sentralt er:
• Landsmøtet
• Landsstyret
• Landsstyrets arbeidsutvalg

3.

Foreningens desentrale drift er lagt til fylkeslagene. Fylkeslag benevnes som Norsk
Tourette Forening (X) fylkeslag, hvor (X) er fylkesnavnet. Det er også mulig at et
fylkeslag betjener flere fylker.
Besluttende organer på fylkesnivå er:
• Fylkeslagets årsmøte
• Fylkesstyret

4.

I deler av landet vil det være nødvendig å opprette lokallag for å kunne gi medlemmene
gode tilbud lokalt. Et lokallag skal være tilknyttet og underlagt et fylkeslag. Lokallag
benevnes som Norsk Tourette Forening (X) lokallag, hvor (X) er områdenavnet.
Besluttende organer på lokallagsnivå er:
• Lokallagets årsmøte
• Lokallagsstyret
• Fylkeslagets årsmøte
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5.

Alle tillitsvalgte i Norsk Tourette Forening må underskrive en taushetserklæring som
sendes til hovedkontoret.

§4. Foreningens beslutningsregler
1.

Landsmøtet
a) Beslutningsdyktighet: For å kunne fatte vedtak på landsmøtet må mer enn
halvparten av fylkesstyrene og mer enn halvparten av landsstyret være tilstede.
b) Vedtak på ordinære landsmøtesaker krever alminnelig flertall av de tilstedeværende
stemmeberettigede.
c) Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de tilstedeværende
stemmeberettigede.

2.

Årsmøter i fylkes- og lokallag
a) Beslutningsdyktighet: For å kunne fatte vedtak på årsmøte må mer enn
halvparten av styremedlemmene være til stede.
b) Vedtak krever alminnelig flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

3.

Lands-, fylkes- og lokallagsstyremøter
Beslutningsdyktighet: For å kunne fatte vedtak på styremøter må mer enn halvparten
av styremedlemmene være tilstede.
Vedtak på styremøter krever alminnelig flertall. Det betyr at minst halvparten av de
tilstedeværende stemmeberettigede støtter forslaget. Ved stemmelikhet har styreleder
dobbeltstemme.

§5. Landsmøtet
Norsk Tourette Forenings sentrale organer er landsmøtet og landsstyret
1.

Landsmøtet er Norsk Tourette Forenings høyeste myndighet, og det avholdes hvert år.
Landsmøtet består av 2 delegater fra hvert fylkeslag samt landsstyret.

2.

Fylkesdelegatene og landsstyremedlemmene har hver sin stemme.

3.

Landsmøtet avholdes innen utgangen av juni, men ikke tidligere enn 15. mai.
Senest 1. mars sender landsstyret ut opplysning om tidspunkt og sted for landsmøtet til
fylkesledere, lokallagsledere og kontaktpersoner og valgkomitéen. Det skal påminnes
om fristen for innsendelse av saker som ønskes behandlet på landsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp for vedtak på landsmøtet må sendes inn senest 2 måneder før
landsmøtet. Det står landsmøtet fritt å velge innkomne sakers rekkefølge.
Senest tre – 3 – uker før landsmøtet sender landsstyret ut innkalling med saksliste og
saksdokumenter elektronisk til alle påmeldte delegater, samt fylkesledere. På forespørsel
sendes papirene ut per post.
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4.. Innkallingen til landsmøtet skal inneholde:
•
•
•
•
•
5.

Agenda
Årsregnskap
Budsjett for inneværende år.
Handlingsplan for minimum 2 år.
Innkomne saker som skal behandles på landsmøtet

Kontaktpersoner i fylkene uten fylkeslag og 1 representant fra hvert lokallag skal
inviteres.
Landsstyret kan også invitere andre gjester til landsmøtet. Æresmedlemmer skal
inviteres til landsmøtet.
Enkeltmedlemmer som ønsker det har også anledning til å følge forhandlingene.
Disse partene har kun observatørstatus, med talerett, unntatt kontaktpersonene som også
har forslagsrett.
Sittende landsstyre med varamedlemmer, fylkesdelegater, fagrådet, æresmedlemmer,
kontaktpersoner, lokallagsrepresentanter og alle foreslåtte kandidater til
styreverv/valgkomiteen får dekket utgiftene fra sentralt til reise og opphold.

6.

Landsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Åpning
2. Valg av møtefunksjonærer
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Møteleder
To referenter
To protokollunderskrivere
Tellekorps to personer.
Eventuelle andre funksjonærer

3. Godkjenning av innkalling
3.1. Godkjenning av forretningsorden og beslutningsdyktighet
3.2. Godkjenning av agenda
4. Landsstyrets årsmelding
5. Årsregnskap
6. Budsjett for inneværende år.
7. Handlingsplan.
8. Medlemskontingent for kommende år.
9. Innkomne saker
10. Valg av landsstyre
10.1.Leder
10.2.Nestleder
10.3.Fem styremedlemmer
10.4.Fire nummererte varamedlemmer, hvorav de to første møter fast på landsstyrets
møter
11. Valg av revisor

Side 5

Vedtekter for Norsk Tourette Forening 2015

12. Valg av Valgkomité
12.1. Leder
12.2. To medlemmer
12.3. Ett varamedlem
13. Valg av to desisorer
14. Avslutning
Landsmøtet skal kun behandle saker som står på agendaen.

§6. Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte skal innkalles av landsstyret når landsstyret eller minst 2/3 av
fylkeslagene krever dette. Innkallingen skal skje med minst 1 måneds skriftlig varsel.
Med innkallingen skal det følge sakliste.
Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på et ekstraordinært landsmøte.

§7. Valgreglement for Norsk Tourette Forening
1.

På landsmøter samt fylkes- og lokallagsårsmøter ledes valgene av møteleder.
Valgkomiteen presenterer sitt forslag til kandidater på oppfordring fra møteleder.

2.

I forbindelse med landsmøter skal valgkomiteens innstilling på kandidater til verv i
Norsk Tourette Forenings landsstyre sendes det sittende landsstyre minst en (1) måned
før landsmøtet.
Fylkeslagene, lokallagene, kontaktpersonene og de innstilte kandidatene skal orienteres
om innstillingen minst tre (3) uker før valgene avholdes.
Ved fylkes- og lokallagsvalg presenteres innstilling til de respektive styrer minst to-2
uker før.
Innstillingen skal inneholde forslag til leder, nestleder, styremedlemmer og
varamedlemmer. Innstillingen skal også inneholde forslag til revisor, to desisorer og ny
valgkomité.
Innstillingen skal være skriftlig og begrunnet.

3.

Valgkomiteen skal i forbindelse med landsmøter:
a. Motta en offisiell henvendelse fra landsstyret senest 15. desember med en
oversikt over hvem som er på valg i neste periode.
b. Fremme forslag som sikrer nødvendig kontinuitet. Valgkomiteen skal legge vekt
på å få frem kandidater som har kunnskap om foreningens arbeid og formål.
Kandidatene bør ha vilje til å tale Norsk Tourette Forenings sak og sette av tid til
dette arbeidet.
c. Innstillingen må ha en god balanse mellom menn og kvinner, og komiteen må
forsikre seg om at alle kandidater er innforstått med det ansvaret de påtar seg.
d. Alle kandidatene på listen skal være forespurt på forhånd og sagt ja til å stille
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som kandidat før disse kan settes på listen.
e. Valgkomiteen varsler fylkeslagene og landsstyret senest 1. mars 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.
f. Fylkeslagene må innen en måned sende inn navn på kandidater til leder av
Valgkomiteen.
4.

Valgene skal skje skriftlig. Dersom det ikke foreligger forslag på mer enn en kandidat,
kan møtet vedta valg ved akklamasjon. Krever en delegat skriftlig valg, skal dette
gjennomføres.

5.

Leder og nestleder i landsstyret velges i særskilte valg. Disse velges for en periode på ett
(1) år.
Det kan stilles benkeforslag både til leder- og nestledervervet, men kandidat må være
forespurt og akseptere benkeforslaget.

6.

Styremedlemmer til landsstyret velges i rekkefølge etter oppnådd stemmetall. Det kan
maksimalt velges blant ni (9) kandidater.
Ved fylkes- og lokallagsvalg foreslås minimum tre (3) – maksimum syv(7) faste
representanter.
Det kan stilles benkeforslag til verv som styremedlem. Kandidat må være forespurt og
ha akseptert benkeforslaget.
Styremedlemmer velges for en periode på to (2) år.

7.

Varamedlemmer til landsstyret velges i rekkefølge etter oppnådd stemmetall. Det kan
maksimalt velges blant ni (9) kandidater.
Ved fylkes- og lokallagsvalg foreslås minimum to (2) varamedlemmer.
Det kan stilles benkeforslag til verv som varamedlem. Kandidat må være forespurt og ha
akseptert benkeforslaget.
Varamedlemmer velges for en periode på ett (1) år.

8.

Valg av valgkomité til neste landsmøte/årsmøte. Alle kandidater som er på valg velges
for to (2) år.
Leder velges for to (2) år ved særskilt valg.
Valg av medlemmer og ett (1) varamedlem skjer i rekkefølge og etter stemmetall.

9.

Kumulering, dvs. oppføring av kandidatens navn flere ganger godtas ikke, og fører til at
stemmen forkastes.

10. Oppføres andre navn enn de foreslåtte kandidater, er stemmen ugyldig og skal forkastes.
11. Blanke stemmer regnes som avgitte.
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§8. Landsstyret
1.

Landsstyret er ansvarlig for Norsk Tourette Forenings virksomhet. Landsstyret skal
overvåke forvaltningen av Norsk Tourette Forenings midler og påse at disse brukes
innenfor rammen av vedtektene, landsmøtevedtak og budsjett i Norsk Tourette
Forening. Landsstyret kan kreve å få bilag og bokføring fremlagt til gjennomsyn.

2.

Landsstyret består av sju (7) styremedlemmer (inklusiv leder) pluss fire (4)
varamedlemmer som alle velges av landsmøtet.
Flertallet av styremedlemmene skal være personer med Tourettes syndrom eller
pårørende til personer med Tourettes syndrom.
Leder og nestleder velges separat for ett år.

3.

Leder i landsstyret kan ikke ha verv som leder eller nestleder i et fylkeslag.

4.

Landsstyrets medlemmer velges blant medlemmer i Norsk Tourette Forening. Det er
ønskelig at landsstyremedlemmene har erfaring fra fylkeslag og/eller andre verv.

5.

Varamedlemmer er nummererte, og de to første skal møte fast på styremøtene. De
øvrige skal møte ved forfall/sykdom, og ellers når landsstyret måtte ha behov for det.

6.

Landsstyret fører protokoll fra sine møter, som sendes til alle styremedlemmer og
varamedlemmer i landsstyret, samt alle fylkes- og lokallagsledere, kontaktpersoner,
fagrådsmedlemmer, revisor og desisorer innen to (2) måneder etter avholdt møte.

§9. Landsstyrets hovedoppgaver og ansvar
1.

Norsk Tourette Forenings daglige drift
1. Følge opp den daglige driften i Norsk Tourette Forening
2. Forvalte arbeidsgiveransvaret for ansatte i Norsk Tourette Forening
3. Følge opp, og om nødvendig gjennomføre revisjoner av budsjett, framdrifts- og
handlingsplaner
4. Følge opp Likepersonarbeidet i Norsk Tourette Forening
5. Følge opp barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Tourette Forening
6. Følge opp fylkeslag, lokallag og kontaktpersoner
7. Utvikle organisasjonen, oppnevne nødvendig råd og utvalg
8. Oppfølging av nettsted, IKT og informasjonsmateriell
9. Utgivelse av medlemsbladet 2-rette

2.

Landsmøtet
1. Levere innstillinger til saker som legges fram på landsmøtet
2. Utarbeide og presentere budsjett, årsmelding, årsregnskap
3. Foreslå uttalelser fra Norsk Tourette Forening

3.

Faglig og politisk arbeid
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1. Være i dialog med politiske og bevilgende myndigheter
2. Sørge for representasjon fra Norsk Tourette Forening i styrer, råd og utvalg
3. Søknader og rapporteringer til politiske og bevilgende organer
4. Følge opp sentrale og regionale fagmiljø
5. Bidra i internasjonale fagmiljø

§10. Landsstyrets Arbeidsutvalg (AU)
1.

Arbeidsutvalget (AU) er landsstyrets arbeidsorgan og utpekes av landsstyret.

2.

AU kan fatte beslutninger i henhold til eventuelle fullmakter gitt av landsstyret
1. AU utarbeider søknader, budsjett o.a. for landsstyret.
2. AU forbereder landsstyrets møter.

3.

Saker behandlet i AU skal alltid legges frem for landsstyret.

4.

Arbeidsutvalget skriver protokoll fra hvert møte som sendes til landsstyret umiddelbart
etter. Disse vedlegges landsstyrets protokoller fortløpende.

§11. Fylkeslag
1.

Fylkeslagene er forpliktet av Norsk Tourette Forenings formål, vedtekter og
landsstyrevedtak.

2.

Fylkeslaget kan ikke melde seg ut av Norsk Tourette Forening, men fylkeslag kan
oppløses jfr § 13.5.

3.

Fylkeslagets styre er selv ansvarlig for lagets aktivitet og økonomi.

4.

Fylkeslaget formål:
•
•
•
•
•
•

Ha personlig kontakt med medlemmene
Verve medlemmer
Gjennomføre handlingsplan og andre årsmøtevedtak
Arrangere lokale medlemsmøter
Arrangere kurs og drive opplysningsvirksomhet
Sørge for lagets inntekt

Fylkeslaget kan ikke forplikte Norsk Tourette Forening økonomisk. Fylkesstyret skal
etter hvert styremøte, sende kopi av alle signerte styreprotokoller til Norsk Tourette
Forening sentralt og eventuelle lokallag.
5.
6.

Fylkeslaget har ansvar for oppfølging av eventuelle lokallag i sitt område.
Landsstyret har fullmakt til å oppløse fylkeslag ved alvorlig brudd på NTFs vedtekter.
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§12. Fylkeslagets årsmøte
1.

Fylkeslaget avholder årsmøte hvert år innen utgangen av mars. Medlemmene skal
innkalles med minst en (1) måneds varsel.

2.

Årsmøtet skal ha følgende agenda:
1) Åpning
2) Valg av møteleder og referent, to protokollunderskrivere, to personer til tellekorps
3) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4) Styrets årsmelding
5) Årsregnskap
6) Innkomne saker og uttalelser
7) Aktivitetsplan
8) Budsjett for kommende år
9) Valg for neste styreperiode:
a) Leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor, valgkomité,
b) 2 representanter og 1 vararepresentant til landsmøtet
10) Avslutning

3.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av fylkesstyret når minst 2/3 av styret krever
dette, eller når minst 2/3 av medlemmene tilknyttet fylkeslaget krever dette.
Innkallingen skal skje med minst 1 måneds varsel. Bare saker som er nevnt i
innkallingen kan behandles.

§13. Valg av fylkesstyre
1.

Fylkeslagets styre skal ha tre til syv, (3 – 7), medlemmer (leder er inkludert) og to
varamedlemmer. Årsmøtet velger leder hvert år. De øvrige styremedlemmer velges for
2 år.
Flertallet av styremedlemmene skal være personer med Tourettes syndrom eller
pårørende til personer med Tourettes syndrom.
I fylker med lokallag bør alle lokallag være representert i fylkesstyret.
Ved oppstart velges 2 styremedlemmer for 1 år og resterende medlemmer for 2 år. Dette
for å sikre kontinuitet.
Alle varamedlemmer velges for 1 år.

2.

Fylkesstyret konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet.

3.

Styret leder fylkeslagets arbeid mellom årsmøtene og framlegger hvert år årsmelding og
årsregnskap for årsmøtet.

4.

Etter hvert årsmøte i fylkeslaget skal følgende sendes til Norsk Tourette Forening
sentralt:
•
•
•
•

5.

Årsmelding, årsregnskap og signert protokoll fra årsmøtet
Fullstendig navneliste på det nye styret
Aktivitetsplan for møter og aktiviteter første halvår
Frist for innsending: 15. April

Forslag til oppløsning av fylkeslag skal behandles på ordinært årsmøte og avgjøres på
ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.
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6.

Fylkeslagets eiendeler og økonomiske midler skal ved oppløsning overføres til Norsk
Tourette Forening.

§14. Lokallag
1. Lokallagene er forpliktet av Norsk Tourette Forenings formål, vedtekter, handlingsplan,
landsmøtevedtak og landsstyrevedtak.
2. Lokallaget kan ikke melde seg ut av Norsk Tourette Forening, men lokallag kan
oppløses jfr.§16.5
3. Lokallagets formål:
• Ha personlig kontakt med medlemmene
• Verve medlemmer
• Gjennomføre handlingsplan og andre årsmøtevedtak
• Arrangere lokale medlemsmøter
• Arrangere kurs og drive opplysningsvirksomhet
• Sørge for lagets inntekt
Lokallaget kan ikke forplikte Norsk Tourette Forening økonomisk. Lokallagstyret skal
etter hvert styremøte sende kopi av alle signerte styreprotokoller til sitt tilknyttede
fylkeslag og Norsk Tourette Forening sentralt.
4. Landsstyret har fullmakt til å oppløse lokallag ved alvorlig brudd på NTFs vedtekter.

§15. Lokallagets årsmøte
1.

Lokallaget avholder årsmøte hvert år innen utgangen av februar. Medlemmene skal
innkalles med minst en (1) måneds varsel.

2.

Årsmøtet skal ha følgende agenda:
1) Åpning
2) Valg av møteleder, referent, to protokollunderskrivere, to personer til tellekorps
3) Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
4) Styrets årsmelding
5) Årsregnskap
6) Innkomne saker og uttalelser
7) Aktivitetsplan
8) Budsjett for kommende år
9) Valg for neste styreperiode:
a) Leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor, valgkomité
b) 2 representanter og 1 vararepresentant til fylkeslagets årsmøte.
10) Avslutning

3.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av lokallagsstyret når minst 2/3 av styret krever
dette, eller når minst 2/3 av medlemmene tilknyttet lokallaget krever dette.
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Innkallingen skal skje med minst 1 måneds varsel. Bare saker som er nevnt i
innkallingen kan behandles.

§16. Valg av lokallagsstyre
1.

Lokallagets styre skal ha tre til syv (3 – 7) medlemmer (leder inkludert) og to
varamedlemmer. Årsmøtet velger leder hvert år. De øvrige styremedlemmer velges for
2 år.
Flertallet av styremedlemmene skal være personer med Tourettes syndrom eller
pårørende til personer med Tourettes syndrom.
Ved oppstart velges 2 styremedlemmer for 1 år og resterende medlemmer for 2 år. Alle
varamedlemmer velges for 1 år.

2.

Lokallagets styre konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet.

3.

Styret leder lokallagets arbeid mellom årsmøtene og framlegger hvert år årsmelding og
årsregnskap for årsmøtet.

4.

Etter hvert årsmøte i lokallaget skal følgende sendes til fylkeslaget og Norsk Tourette
Forening sentralt:
•
•
•
•

Årsmelding, årsregnskap og signert protokoll fra årsmøtet
Fullstendig navneliste på det nye styret
Aktivitetsplan for møter og aktiviteter første halvår
Frist for innsending: 15. mars

5.

Forslag til oppløsning av lokallag skal behandles på ordinært årsmøte og avgjøres på
ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

6.

Lokallagets eiendeler og økonomiske midler skal ved oppløsning overføres til tilhørende
fylkeslag av Norsk Tourette Forening.

§17. Kontaktpersoner
1.

I de fylker som ikke har fylkeslag, kan landsstyret inngå avtale med et medlem om å
være kontaktperson. Kontaktpersonen skal arbeide etter Norsk Tourette Forenings
formål og vedtekter, samt andre retningslinjer satt av landsstyret. Kontaktpersonen må
være bosatt i gjeldende fylke.

2.

Kontaktpersonene er bindeleddet mellom landsstyret i Norsk Tourette Forening og
enkeltmedlemmene i fylket, inntil fylkeslag er dannet.

3.

Kontaktpersonen kan på lik linje med lokallag/fylkeslag, melde om aktivitet, bruk av
informasjon, handlings- og aktivitetsplan.
Alle kontaktpersoner skal underskrive taushetserklæring som sendes til hovedkontoret.
Landstyret har ansvar for oppfølging av dette punktet.
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§18. Kontor og medarbeidere
1.

Norsk Tourette Forening skal ha et hovedkontor. Kontoret skal betjene medlemmene og
være en støttefunksjon for landsstyret, fylkes- og lokallag.

2.

Landsstyret ansetter medarbeidere og utarbeider instruks for disse.

3.

Ansatte kan ikke velges til tillitsverv i Norsk Tourette Forening.
Dersom en tillitsvalgt ansettes, det være seg midlertidig eller fast, skal vedkommende
fristilles fra sine tillitsverv. Prosjektstillinger er unntatt fra denne bestemmelsen.

4.

Ansatte har møteplikt på landsmøtet dersom dette inngår i den ansattes arbeidsinstruks..

5.

Alle medarbeidere skal underskrive taushetserklæring som sendes til hovedkontoret.
Landstyret har ansvar for oppfølging av dette punktet.

§19. Driftstilskudd
1.

Driftstilskudd gis til aktive fylkeslag, og driftstilskudd utbetales i to terminer per år.
Andelen fastsettes av landsmøtet. Første andel utbetales i februar, den andre utbetales i
august, begge under forutsetning av at signert protokoll fra årsmøte, årsmelding og
revisorgodkjent årsregnskap for foregående år er innsendt til Norsk Tourette Forening
sentralt.

2.

Alle sluttrapporter over eventuelle midler tildelt fra Norsk Tourette Forening sentralt, og
rapportering til stiftelsen Helse og Rehabilitering må være utført på en tilfredsstillende
måte for at driftstilskudd skal utbetales.

3.

Lokallag gis øremerkede midler. Andelen fastsettes av landsmøtet.

§20. Taushetsplikt
Personer som gjennom sitt verv som tillitsvalgt i Norsk Tourette Forening får kjennskap
til personlige forhold, bedrifts- eller forretningshemmeligheter, forplikter seg til ikke å
bruke, utlevere eller på noen annen måte gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for
uvedkommende.
Taushetsplikten ivaretas ved at alle tillitsvalgte, inklusive likemenn, underskriver en
taushetserklæring.
Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning

§21. Suspensjon
Landsmøtet kan med 2/3 flertall suspendere (utestenge) tillitsvalgte fra alle verv i
organisasjonene dersom:
a) Vedkommende med sin opptreden som tillitsvalgt skader foreningen og/eller dens
medlemmer
b) Vedkommende representerer foreningen på en illojal måte
c) Vedkommende bryter taushetsplikten
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§22. Habilitetsregler
Tillitsvalgt i Norsk Tourette Forening er inhabil, og skal da ikke delta i saksbehandling
eller vedtak i en sak når:
•
•
•
•
•

Vedkommende er part i saken
Vedkommende er i slekt/svogerskap med part i opp- eller nedadgående linje eller
i sidelinje
Vedkommende er eller har vært gift, samboende eller forlovet med en part
Andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes partiskhet
Vedkommende tillitsvalgt må selv melde fra om inhabilitet

Med part menes her den eller de personer og/eller organer som en avgjørelse retter
seg mot eller som saken direkte gjelder.

§23. Oppløsning
1.

Forslag til oppløsning av Norsk Tourette Forening skal behandles på ordinært
landsmøte. Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall. Et oppløsningsvedtak krever også
ekstra godkjenning på et ekstraordinært landsmøte med 3/4 flertall.

2.

Eventuelle midler som organisasjonen besitter ved oppløsning disponeres av landsmøtet
i overensstemmelse med Norsk Tourette Forenings formål.

§24. Fagråd
1.

Fagrådet er NTFs rådgivende organ.

2.

Fagrådet skal ha representanter fra aktuelle faggrupper som arbeider med TS i
forbindelse med diagnostisering, behandling og hjelpetiltak samt informasjonsarbeid om
TS og følgetilstander.
Fagrådet skal ha mellom 5 – 8 medlemmer, inkludert representant fra NTFs landsstyre.

3.

Fagrådet har som hovedoppgave å arbeide med generelle spørsmål om utredning,
opplæring, rettigheter og behandling.

4.

Fagrådet møtes 2 til 4 ganger per år.

5.

Fagrådets medlemmer oppnevnes av landsstyret i NTF.

6.

Medlemmene i det sentrale fagråd velges for 2 år med mulighet for forlengelse. En
periode tilsvarer to kalenderår fra og med 1.januar. Fagrådets representanter velges for
kommende periode ved årets siste landsstyremøte. I forkant av valget skal de av
fagrådets representanter som har sittet i en 2-års periode forespørres om de ønsker å sitte
for en ny periode. NTFs leder er ansvarlig for dette.

7.

Utgifter i forbindelse med møter i fagrådet dekkes av NTF.
Fagrådsmedlemmer kan søke NTF om tilskudd til relevante kurs og arrangementer.

8.

Fagrådets leder velges på kalenderårets 1. fagrådsmøte. Lederansvaret bør rullere
mellom representantene. NTFs leder kan også oppnevnes som fagrådsleder dersom
fagrådet ønsker det. Fagrådets leder er ansvarlig for å innkalle til møter.
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§ 25 Barne- og ungdomsutvalg
1.

Barne- og ungdomsutvalget er NTFs rådgivende organ i saker som gjelder barn og unge.

2.

Barne- og ungdomsutvalget skal bestå av 2- 8 personer; 6 ungdomsrepresentanter og
inntil 2 representanter fra landsstyret.
Utvalget skal ledes av en ungdomsrepresentant.

3.

Utvalget velger selv om de vil ha representanter fra landsstyret.
Landsstyret velger selv sine eventuelle representanter.
Landsstyrets representanter har tale og forslagsrett.
Utvalget kan velge å ha en ansatt tilstede på møtene.
Ansatte vil i så fall også ha tale og forslagsrett.

4.

Medlemmene skal være mellom 15 og 26 år, og må være medlem i NTF.
Medlemmene skal ha Tourettes syndrom selv, eller være pårørende til en med Tourettes
syndrom.

5.

Utvalget skal møtes 2 til 4 ganger per år.
Det skal skrives referat fra møtene, som skal sendes til Landsstyrets leder.

6.

Utvalget oppnevner egen sekretær.
Representanter fra landsstyret og ansatte kan oppnevnes som sekretær.

7.

Minst to ungdomsrepresentanter fra utvalget skal inviteres til NTFs landsmøte.
Representantene har da observatørstatus, med tale og forslagsrett.

8.

Utvalgets medlemmer kan inviteres på landsstyremøter som observatør.

9.

Utvalgets medlemmer oppnevnes av landsstyret i NTF.
Utvalgets leder skal oppnevnes særskilt.
Utvalget, fylkeslagene og landsstyret kan foreslå medlemmer.

10. Medlemmene oppnevnes for 2 år av gangen. En periode tilsvarer to kalenderår fra og
med 1.januar. Utvalgets medlemmer velges for kommende periode ved årets siste
landsstyremøte. I forkant av valget skal de medlemmer som har sittet i en 2-års periode
forespørres om de ønsker å sitte for en ny periode. Utvalgets oppnevnte leder er
ansvarlig for dette.
11. Utgifter i forbindelse med møter dekkes av NTF.
Utvalgets medlemmer kan søke NTF om tilskudd til relevante kurs og arrangementer.
12. Utvalget må forholde seg til de økonomiske rammebetingelser som vedtas i landsstyret.
13. Arrangementer for og av utvalget skal være alkoholfrie.
14. Utvalgets leder skal være bindeleddet mellom utvalget og landsstyret.
Utvalgets leder er ansvarlig for:
- kontakt med landsstyret
- innkalle til møter
- sette opp saksliste
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