
1 
 

 

 

LM sak 8 Vedtekter 

 

Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer 

 

* Vi legger ikke opp til omfattende forslag til vedtektsendringer i 2018.  
* Bakgrunnen for dette er forslaget om regionsreform, der vi ber landsmøte 
vedta å starte et arbeid med å se på hvordan CP-foreningen best mulig kan 
følge opp regionsreformen og den nye geografiske fylkesinndelingen 
vedtatt av Stortinget.  
* Som en konsekvens av dette arbeidet ser vi for oss at det kan bli behov 
for å foreslå større endringer i vedtektene på landsmøtet i 2020. 
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Forslags-
nummer 

Forslag til endring Begrunnelse Innstilling 

1. Tillegg, ny setning til 
slutt i § 3.4: 
«Dersom en av 
andre årsaker 
ønsker å være 
direkte medlem kan 
sentralstyret godta 
dette etter 
søknad». 

Forslaget innebærer 
at dersom det oppstår 
en konfliktsituasjon 
lokalt, så kan 
medlemmet 
opprettholde 
medlemskapet 
gjennom å være 
tilsluttet CP-
foreningen direkte. Vi 
ser det naturlig at det 
er sentralstyret som 
formelt godtar dette. 

Vedtas 

2. Endring av første 
setning i andre 
avsnitt i § 4.2 fra 
«Årsmøtet er 
høyeste organ i 
fylkesavdelingen, og 
avholdes i løpet av 
første halvår» til 
«Årsmøtet er 
høyeste organ i 
fylkesavdelingen og 
avholdes inn 31. 
mars». 

Forslaget innebærer 
at fylkesavdelingene 
avholder årsmøter 
tidligere og kommer 
dermed tidligere i 
gang med året og 
aktiviteter. 

Vedtas 

3. Endring av første 
setning i fjerde 
avsnitt i § 4.2 fra 
«Innen 1. juni hvert 
år skal 
fylkesavdelingene 
…» til  
«Innen 15. april 
hvert år skal 
fylkesavdelingene i 
CP-foreningen 
oversende 
årsmelding og 
årsregnskap med 
revisors beretning 
til sentralstyret» 
 
 
 

Forslaget henger 
sammen med forslag 
nr. 2. 

Vedtas 
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4.  Endring av andre 
setning i § 5.1.1 fra 
«Ordinært 
landsmøte avholdes 
annet hvert år 
innen utgangen av 
juni måned» til 
«Ordinært 
landsmøte avholdes 
annet hvert år 
innen utgangen av 
mai måned» 

Forslaget henger 
sammen med forslag 
nr. 2 og 3. 

Vedtas 

5. Endring av andre 
setning i § 5.1.2 fra 
«Årsmøtet i 
fylkesavdelingene 
avholdes hvert år 
innen 1. juni» til 
«Årsmøtet i 
fylkesavdelingene 
avholdes hvert år 
innen 31. mars» 

Forslaget henger 
sammen med forslag 
nr. 2, 3 og 4. 

Vedtas 

6. Nytt avsnitt etter 
første avsnitt i § 
5.2.1: «I tillegg kan 
CPU sende 2 
delegater» 

Forslaget innebærer å 
styrke CPU og gi CPU 
delegatstatus på 
landsmøtet. 

Vedtas 

7. Endring av setning i 
tredje avsnitt i § 
5.2.1 fra 
«Fylkesavdelingene 
og CPU kan sende 
observatører til 
landsmøtet» til 
«Fylkesavdelingene 
kan sende 
observatører til 
landsmøtet» 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget må sees i 
sammenheng med 
forslag 6. 

Vedtas 
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8. Endring av siste 
setning i første 
avsnitt i § 5.3.1 fra 
«Fylkesavdelingenes 
delegater har 
stemmerett i alle 
saker» til 
Fylkesavdelingenes 
delegater og 
delegatene fra CPU 
har stemmerett i 
alle saker. 
 

Forslaget må sees i 
sammenheng med 
forslag 6 og 7. 

Vedtas 

9. Endring i sakslista i 
§ 5.4.1 fra «CP-
foreningens 
program» til 
«Interessepolitisk 
program og 
organisatorisk 
strategi». 

Forslaget innebærer 
en «opprydning» i 
sakslista. 
Vi har fra og med 2018 
etablert en praksis der 
vi deler opp CP-
forenings program i et 
interessepolitisk 
program og et 
organisatorisk 
program. Forslaget 
innebærer å 
formalisere dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtas 
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10.  Endring i sakslista i 
§ 5.4.2 fra «… Leder 
velges for 1 år, 4-7 
styremedlemmer 
velges for 2 år, 2-4 
varamedlemmer 
velges for 1 år» til 
«Leder velges for 1 
år, 2-7 
styremedlemmer 
velges for 2 år, 1-4 
varamedlemmer 
velges for 1 år. 

Forslaget innebærer 
at fylkesavdelingenes 
styre kan bestå av 
færre medlemmer. Et 
styret vil da minimum 
kunne bestå av leder, 
2 styremedlemmer og 
1 varamedlem.  
 
I sentralstyret er det 
uenighet omkring 
dette forslaget.  
 
De som ønsker å vedta 
forslaget begrunner 
det med at det kan 
være vanskelig å få 
nok folk til å sitte i 
styret. Færre 
styremedlemmer kan 
sikre at et styre blir 
valgt. 
 
De som ønsker å 
avvise forslaget 
begrunner det med at 
forslaget kan bidra til 
at det velges færre 
styremedlemmer og 
at vi samlet sett får 
færre tillitsvalgte. 
Dette kan på sikt føre 
med seg negative 
konsekvenser. 

Delt innstilling:  
To sentralstyre- 
medlemmer 
(Ken Gøran Skar og 
Laila Pedersen) ønsker 
å vedta forslaget, mens  
to 
sentralstyremedlemmer 
(Tor Helge Gundersen 
og Marte Broderstad 
Sandvik) ønsker å 
avvise forslaget. 

11. Endring i sakslista § 
5.4.1, Valg av 
sentralstyre fra «3 
styremedlemmer» 
til «4 
styremedlemmer, 
derav 1 fra CPU». 

Forslaget innebærer å 
styrke CPU og gi CPU 
en plass i 
sentralstyret. 
Forslaget innebærer 
også å utvide 
sentralstyret med et 
medlem. 
 
 
 
 
 

Vedtas 
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12. Endring i andre 
setning i tredje 
avsnitt i § 7.1 fra 
«Det skal alltid sitte 
minst en voksen 
med CP eller 
lignende 
nevrologisk 
diagnose og minst 
en forelder med 
barn med CP eller 
lignende 
nevrologisk 
diagnose i 
sentralstyret» til 
«Det skal alltid sitte 
minst en voksen og 
en ungdom med CP 
eller lignende 
nevrologisk 
diagnose og minst 
en forelder med 
barn med CP eller 
lignende 
nevrologisk 
diagnose i 
sentralstyret». 

Forslaget må sees i 
sammenheng med 
forslag 10. 

Vedtas 

13. Stryke § 9 
Fylkesledersamling 
 

Forslaget tar bort 
paragrafen om 
fylkesledersamling. 
Det innebærer ikke at 
det ikke skal 
arrangeres 
fylkesledersamlinger, 
men at det ikke er 
nødvendig å 
vedtektsfeste 
samlingen fordi den 
ikke har 
beslutningsmyndighet. 
Gjennomføring av 
samlingene er godt 
innarbeidet som en 
arbeidsoppgave, og er 
nyttig både for CP-
foreningen nasjonalt 
og i fylkesavdelingene.   

Vedtas 
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14. Endring i første 
setning i andre 
avsnitt i § 10.1 fra 
«Sentralstyret 
består av leder, 
nestleder og 3 
styremedlemmer» 
til «Sentralstyret 
består av leder, 
nestleder og 4 
styremedlemmer». 

Forslaget må sees i 
sammenheng med 
forslag 10. 

Vedtas 

15. Ny setning til slutt i 
§ 10.1: 
«Utarbeide og 
håndheve ulike 
retningslinjer» 
 
 
 

Paragrafen lister opp 
sentralstyrets 
oppgaver og forslaget 
innebærer å legge til 
en ny oppgave som 
går på muligheten til å 
lage og håndheve 
retningslinjer. 
Sentralstyret har 
allerede en etablert 
praksis med å 
utarbeide 
retningslinjer, samt 
håndheve dem. 
 

Vedtas 

16. Endring i siste 
leddsetning i andre 
setning i § 11.2 fra  
«..., og har møte-, 
tale- og forslagsrett 
i sentralstyret og i 
alle CP-foreningens 
arbeidsgrupper og 
utvalg» til «…, og 
har møte-, tale og 
forslagsrett i 
sentralstyret, 
fylkesavdelingene 
og i alle CP-
foreningens 
arbeidsgrupper og 
utvalg. 

Et forslag som 
innebærer at 
generalsekretær har 
møte-, tale- og 
forslagsrett i alle ledd 
av foreningen, også 
fylkesavdelingene. 
Oppgaven med å følge 
opp fylkesavdelingene 
forutsetter tilgang til 
møter.  

Vedtas 

 


