
 

 

 

  

 

LM sak 6 Vedtekter 

 
 

Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer  

 

 

Lesetips: Når dere leser dette sakspapiret, så anbefaler vi dere å ha 

dagens vedtekter foran dere. Da er det lettere å se hva vi foreslår av nye 

forslag. Rekkefølgen på forslagene i sakspapiret følger strukturen og 

paragrafene i dagens vedtekter.  

Dagens vedtekter legges ved som vedlegg til dette sakspapiret. 

 

  



2 
 

Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer 

Forslags-
nummer 

Forslag til endring Begrunnelse Innstilling 

1. Endring i benevnelse 
fra  
«fylkesavdeling» 
 til  
«fylkeslag» 

Forslaget innebærer å 
endre benevnelsen fra 
fylkesavdeling til 
fylkeslag 
gjennomgående i 
vedtektene. 
 
Vi vurderer at fylkeslag 
er en bedre benevnelse, 
særlig om vi på sikt 
skal åpne for å etablere 
lokallag i foreningen. 
 
I dette dokumentet vil 
vi bruke benevnelsen 
fylkeslag når vi referer 
nye forslag. 
 

Vedtas 

2. Endring i benevnelse 
fra  
«administrasjon»  
til  
«sekretariatet»  

Forslaget innebærer å 
endre benevnelse fra 
administrasjon til 
sekretariatet 
gjennomgående i 
vedtektene. 
 
Vi vurderer at 
sekretariatet er en 
bedre benevnelse og 
det er den vi bruker i 
dagligtalen, på 
nettsidene osv. 
 
I dette dokumentet vil 
vi bruke benevnelsen 
sekretariatet når vi 
referer nye forslag. 
 

Vedtas 

3. Endring i benevnelse, 
fra å bruke tall til 
bokstaver, eksempel fra 
6 uker til seks uker. 
 
Vi vil forholde oss til 
vanlig 
rettskrivningspraksis, der 
bokstaver benyttes ved 
små tall (0-12) og tall etter 
det. 
 
 

Forslaget innebærer å 
rydde opp i 
begrepsbruk og å være 
mer konsekvent i 
språket, 
gjennomgående i 
vedtektene. 
 
Vi vil benytte oss av 
bokstaver på små tall 
når vi referer nye 
forslag. 
 

Vedtas 
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4. Endre første kulepunkt 
under § 3.2 som om 
handler medlemskap:  
fra  
«Cerebral Parese»  
til  
«cerebral parese». 
 

Forslaget innebærer å 
benevne diagnosen 
med små bokstaver, 
noe som er en korrekt 
benevnelse. 
 

Vedtas 

5. Endre andre kulepunkt 
under § 4.2, 
fylkesavdelingenes 
hovedansvarsområder: 
fra 
«Likemannstiltak i sitt 
område» 
til 
«Likepersonarbeid» 

Forslaget innebærer en 
språklig opprydning og 
at vi mer konsekvent 
bruker benevnelsen 
likepersonarbeid 
framfor 
likemannsarbeid. 
 
 

Vedtas 

6. Endre tredje kulepunkt 
under § 4.2:  
fra  
«Interessepolitisk arbeid 
lokalt i samsvar med CP-
foreningens program og 
formålsparagraf»  
til 
 «Interessepolitisk arbeid 
lokalt i samsvar med CP-
foreningens 
interessepolitiske program 
og formålsparagraf». 
 

Forslaget innebærer en 
opprydning, da vi på 
landsmøte 2018 endret 
sakslista til landsmøtet 
fra «CP-foreningens 
program» til 
«Interessepolitisk 
program» og 
«Organisatorisk 
strategi». 
 
 

Vedtas 

7.  Endre første setning i siste 
avsnitt av § 4.2: 
 fra 
 «Fylkesavdeling av CP-
foreningen er forpliktet av 
CP-foreningens program 
og tilpasser programmet 
sin egen virksomhet 
innenfor rammene av det 
vedtatte CP-foreningens 
program» til  
«Fylkeslagene i CP-
foreningen er forpliktet av 
CP-foreningens 
interessepolitiske program 
og organisatorisk strategi 
og tilpasser sin egen 
virksomhet innenfor 
rammene av CP-
foreningens vedtatte 
strategiske dokumenter. 
 
 
 

Forslaget henger 
sammen med forslag 6. 

 Vedtas 
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8. Legge til ny paragraf og ny 
overskrift: 
§ 5.2 «Sakspapirer»  
som omhandler 
landsmøtet og 
årsmøtet. 

Forslaget innebærer å 
lage et nytt avsnitt 
under paragrafene 
landsmøtet og 
fylkesårsmøte der man 
redegjør for 
sakspapirer/saksgang. 
 
Tekstene som i dag 
omhandler sakspapirer 
og som er referert 
under innkalling flyttes 
til overskriften 
«Sakspapirer». 
 

Vedtas 

9.  Legge til ny overskrift og 
nytt avsnitt: «5.2.1 
Sakspapirer til 
landsmøtet» 
«Fylkeslag som ønsker 
saker behandlet på 
landsmøtet må oversende 
disse til CP-foreningens 
sekretariat senest seks 
uker før landsmøtet. Alle 
sakspapirer skal gjøres 
tilgjengelig for delegatene 
senest tre uker før 
landsmøtet». 
 

Forslaget henger 
sammen med forslag 8. 
 
Forslaget presiserer at 
sakspapirene til 
landsmøtet skal sendes 
ut til delegater tre uker 
før. Det er praksis i dag 
og er helt nødvendig 
for at delegatene skal 
kunne forberede seg 
tilstrekkelig. 
 
 

Vedtas 

10. Legge til ny overskrift og 
nytt avsnitt: «5.2.2 
«Sakspapirer til 
årsmøtet. 
Medlemmer som ønsker 
saker behandlet på 
årsmøtet må oversende 
disse til styret minst to 
uker før årsmøtet. Alle 
sakspapirer skal gjøres 
tilgjengelige for 
medlemmene senest en 
uke før årsmøtet». 
 

Forslaget henger 
sammen med 
opprydningen i 
forslagene over. 
 
Forslaget stiller mer 
krav til fylkeslagene 
ved at årsmøtepapirene 
skal gjøres tilgjengelige 
for medlemmene i 
forkant av årsmøtet. Vi 
mener dette bidrar til å 
gjøre årsmøtet mer 
åpent og profesjonelt 
og det gir deltagerne en 
bedre mulighet til å 
forberede seg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtas 
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11.  Endre § 5.2.1, ny 
delegatfordeling til 
landsmøtet: 
fra 
«Alle fylkesavdelinger kan 
sende delegater til 
landsmøtet ut fra 
medlemstall pr. 31.12. 
foregående år: 
Fylkesavdeling med inntil 
200 medlemmer kan 
sende 2 delegater. 
Fylkesavdeling med 
mellom 201 og 300 
medlemmer kan sende 3 
delegater. 
Fylkesavdeling med 
mellom 301 og 500 
medlemmer kan sende 4 
delegater. 
Fylkesavdeling med 
mellom 501 og 700 
medlemmer kan sende 5 
delegater. 
Fylkesavdeling med mer 
enn 701 medlemmer kan 
sende 6 delegater. 
I tillegg kan CPU sende 2 
delegater.» 
til 
«Alle fylkeslag kan sende 
delegater til landsmøtet ut 
fra medlemstall pr. 31.12. 
foregående år: 
Fylkeslag med inntil 200 
medlemmer kan sende to 
delegater. 
Fylkeslag med mellom 201 
og 300 medlemmer kan 
sende fire delegater. 
Fylkeslag med mellom 301 
og 500 medlemmer kan 
sende fem delegater. 
Fylkeslag med mellom 501 
og 700 medlemmer kan 
sende seks delegater. 
Fylkeslag med mer enn 
701 medlemmer kan sende 
åtte delegater. 
I tillegg kan CPU sende to 
delegater. 
 
 
 

Forslaget innebærer å 
øke antall delegater til 
landsmøtet.  
 
Forslaget sørger for at 
sammenslåtte fylker får 
en gevinst i en større 
delegasjon. 
 
Samtidig tar forslaget 
også hensyn til at ikke 
en fylkesavdeling skal 
få uforholdsmessig mye 
makt. 
 
Forslaget innebærer at 
landsmøtet blir større 
med flere antall 
delegater, noe vi mener 
er positivt og vil styrke 
foreningen. 

Vedtas 
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12. Legge til ny setning i siste 
avsnitt i 5.3.1 som 
omhandler stemmerett 
på landsmøtet: 
«Alle saker avgjøres ved 
alminnelig flertall (over 
halvparten av stemmene), 
bortsett fra 
vedtektsendringer (mer 
enn to tredjedeler) eller i 
saker der andre 
avstemningsreglene er 
spesifikt beskrevet i 
vedtektene».  

Forslaget innebærer å 
ta inn et punkt fra 
landsmøtets 
forretningsorden.  
 
Det presiserer hvordan 
avstemningene på 
landsmøtet skal foregå 
og tar høyde for at det 
er andre bestemmelser 
omkring vedtekter, 
oppløsning osv. 
 
(Ved stemmelikhet 
faller forslagene, i og 
med at et vedtak krever 
flertall i den eller andre 
retningen.) 
 

Vedtas 

13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge til ny setning i siste 
avsnitt i 5.3.2 som 
omhandler stemmerett 
på årsmøtet: 
«Alle saker avgjøres ved 
alminnelig flertall (over 
halvparten), unntatt i 
saker der andre 
avstemningsreglene er 
spesifikt beskrevet i 
vedtektene».  
 
 
 

Forslaget innebærer å 
presisere reglene for 
avstemning også for 
fylkeslagene. 

Vedtas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Endre § 5.4.1 som 
omhandler sakslista til 
landsmøtet og 
sammensetningen i 
sentralstyret 
fra  
«Leder 
Nestleder,  
4 styremedlemmer, derav 
en fra CPU,  
2 varamedlemmer» 
til 
«Leder 
1. nestleder, 2. nestleder 
Syv styremedlemmer, 
derav en fra CPU 
Tre varamedlemmer i 
nummerert rekkefølge». 
 
 

Forslaget innebærer å 
øke antall medlemmer i 
sentralstyret og å gjøre 
det mer styringsdyktig. 
 
I denne perioden har vi 
spesielt erfart at 
sentralstyret har vært 
sårbart med tanke på at 
flere har trukket seg i 
løpet av perioden. Det 
har blant annet vært 
behov for å ha to 
nestledere. 
 
Forslaget presiserer 
også at 
varamedlemmene skal 
velges i en nummert 
rekkefølge. 
 

Vedtas 
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15.  Endre § 5.4.2 som 
omhandler sakslista til 
årsmøtet og 
sammensetningen av 
fylkesstyret: 
fra 
 «4-7 styremedlemmer 
velges for 2 år 
til  
«Fire-ni styremedlemmer 
velges for to år». 

Forslaget innebærer at 
fylkeslagene får 
mulighet til å øke antall 
styremedlemmer. 
 
Ved sammenslåingen i 
Agder opplevde vi at 
det var behov for flere 
styreplasser. Hensynet 
til geografi veide tungt 
og dersom en hadde 
hatt styremedlemmer 
kunne de ha balansert 
styret ytterligere. 
 
Fylkeslagene er veldig 
ulike. Mange strever 
med å få nok 
styremedlemmer. 
Derfor har vi foreslått 
et intervall, slik at 
fylkeslagene selv kan 
bestemme. 
 
 

Vedtas 

16. Endre § 5.4.2 som 
omhandler sakslista til 
årsmøtet og 
sammensetningen av 
fylkesstyret: 
fra 
«2-4 varamedlemmer 
velges for 1 år»  
til  
To-fire varamedlemmer 
velges i nummerert 
rekkefølge for et år. 
 

Forslaget innebærer at 
varamedlemmer må 
velges i en prioritert 
rekkefølge.  
 
Mange fylkesavdelinger 
praktiserer dette i dag, 
i likhet med 
sentralstyret. 
 
 
 
 
 

Vedtas 

17. Endre § 5.4.2 som 
omhandler 
konstituering av 
fylkesstyret: 
fra 
«Styret konstituerer seg 
selv ved å velge kasserer, 
sekretær og eventuelt 
nestleder». 
til 
«Styret konstituerer seg 
selv ved å velge nestleder, 
kasserer og sekretær». 
 
 

Forslaget innebærer at 
alle fylkesstyrer må 
velge en nestleder. 
Dette gjør fylkesstyret 
mer styringsdyktig. 
Jamfør blant annet 
bestemmelsen i tredje 
avsnitt under 9.2 som 
omhandler fylkesstyret. 
 
 
 
 
 

Vedtas 
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18. Endre første kulepunkt 
under § 7.1 som 
omhandler den 
nasjonale 
valgkomiteen: 
fra 
«Sentralstyrets leder, 
nestleder, medlemmer og 
varamedlemmer»  
til 
«Sentralstyrets leder, 
nestledere, 
styremedlemmer og 
varamedlemmer. 
 

Forslaget henger 
sammen med forslag 
14. 

Vedtas 

19. Endre setningen i  
§ 9.1 som omhandler 
sentralstyrets 
sammensetning: 
fra 
«Sentralstyret består av 
leder, nestleder og 4 
styremedlemmer». 
til 
«Sentralstyret består av 
leder, 1. og 2. nestleder, 
syv styremedlemmer derav 
1 fra CPU og tre 
varamedlemmer. 

Forslaget henger 
sammen med forslag 
14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtas 

20. Endring i setningen i  
§ 9.1 som omhandler 
innkalling til 
sentralstyremøtene: 
fra 
« Sentralstyret innkalles av 
leder, evt. dersom minst to 
i styret krever det» 
til 
«Sentralstyret innkalles av 
leder, evt. dersom minst 
fire i styret krever det». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget henger 
sammen med forslag 
14.  
 
Det er naturlig at 
dersom antallet i 
sentralstyret økes, så 
økes også terskelen for 
å innkalle møter. 

Vedtas 
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21. Endre setningen i  
§ 9.1 som omhandler 
sentralstyrets 
beslutningsdyktighet: 
fra  
«Sentralstyret er 
beslutningsdyktig når 
minst halvparten er til 
stede av det valgte antall 
styremedlemmer eller 
varamedlemmer, og der 
leder eller nestleder er en 
av dem». 
til 
«Sentralstyret er 
beslutningsdyktig når 
minst halvparten av det 
valgte antall 
styremedlemmer eller 
varamedlemmer er til 
stede, og der leder eller en 
av nestlederne er en av 
dem. 
 

Forslaget henger 
sammen med forslag 
14. 
 
Forslaget innebærer en 
presisering på hvordan 
et nytt og større styre 
kan opptre 
styringsdyktig. 

Vedtas 

22. Endre verb-form til 
infinitiv i kulepunktene 
under § 9.1 og 9.2 som 
henholdsvis 
omhandler 
sentralstyrets og 
fylkesstyrets oppgaver,  
eksempelvis  
fra   
«innstilling»  
til  
«innstille» 
 
 

Forslaget innebærer å 
rydde opp i 
begrepsbruk og å være 
mer konsekvent i 
språket, 
gjennomgående i 
avsnittet. 

Vedtas 

23. Endre femte kulepunkt 
under  
§ 9.1 som omhandler 
sentralstyrets 
oppgaver: 
fra 
«Forvaltning av CP-
foreningens signatur og 
fullmakter» 
til 
«Forvalte CP-foreningens 
signatur og fullmakter 
etter vedtatte 
retningslinjer». 
 

Forslaget innebærer at 
sentralstyret må følge 
de vedtatte 
retningslinjer for 
regnskap og revisjon. 

Vedtas 
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24. 
 

Legge til et tillegg til sjette 
kulepunkt under § 9.1: 
«og utnevne 
generalsekretærens 
stedfortreder». 

Forslaget innebærer en 
presisering av at 
sentralstyret utnevner 
generalsekretærens 
stedfortreder. 
 
 

Vedtas 

25. Endre åttende kulepunkt 
under § 9.1: 
fra 
«Utarbeide og håndheve 
ulike retningslinjer» 
til 
 «Vedta og håndheve 
retningslinjer som gjelder 
for hele CP-foreningen» 
 

Forslaget innebærer en 
presisering av at 
sentralstyret har 
fullmakt til å vedta 
retningslinjer for hele 
CP-foreningen.  
 
Sentralstyret har 
hovedansvaret, men 
kan velge å forankre 
særlige viktige 
retningslinjer og 
endringer i 
retningslinjer i 
landsmøtet. 

Vedtas 

26. Endre andre avsnitt i 
§ 9.2 som omhandler 
fylkesstyret: 
fra 
«Fylkesavdelingens styre 
består av leder, sekretær, 
kasserer og 2-5 
styremedlemmer». 
til 
«Fylkeslagets styre består 
av leder, nestleder, 
kasserer og sekretær, en-
seks styremedlemmer og 
to-fire varamedlemmer. 
 

Forslaget henger 
sammen med både 
forslag 15 og 17 som 
omhandler 
sammensetningen til et 
fylkesstyre. 
 
 

Vedtas 

27. Endre andre kulepunkt 
under § 9.2 som 
omhandler 
fylkesstyrets oppgaver: 
fra 
«Forvalte 
fylkesavdelingenes 
ressurser i henhold til 
årsmøtevedtak» 
til 
«Forvalte fylkeslagets 
ressurser i henhold til 
årsmøtevedtak og 
landsmøtevedtak» 
 
 

Forslaget innebærer at 
fylkesavdelingene også 
er forpliktet av det som 
er nasjonalt vedtatt, 
jamfør § 4.2 og forslag 
6 og 7. 
 

Vedtas 
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28. Endre fjerde kulepunkt 
under § 9.2: 
fra 
«Forvaltning av 
fylkesavdelingenes 
signatur og fullmakter»  
til 
«Forvalte fylkeslagenes 
signatur og fullmakter 
etter vedtatte 
retningslinjer». 

Forslaget innebærer at 
fylkesavdelingene 
forplikter seg å følge 
foreningens 
retningslinjer, for 
regnskap og revisjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtas 

29. Endre femte kulepunkt 
under § 9.2: 
fra 
«Arrangere møter, tiltak 
og tilbud for 
medlemmene» 
til 
«Arrangere 
likepersonaktiviteter og 
andre medlemstilbud».  
 

Forslaget innebærer en 
presisering av at 
fylkeslagene har ansvar 
for å arrangere 
likepersonaktiviteter og 
andre medlemstilbud. 
 
 
 
 

Vedtas 

30. Legge til et nytt kulepunkt 
under § 9.2:  
«Arbeide med 
interessepolitikk i henhold 
til årsmøtevedtak og 
landsmøtevedtak» 
 

Forslaget innebærer at 
fylkesavdelingene også 
får i ansvar å arbeide 
interessepolitisk. 
 
Det samsvarer også 
med tanke på teksten 
under 4.2 som også 
beskriver 
fylkesavdelingenes 
ansvarsområder. 
 

Vedtas 

31. Endre sjette kulepunkt 
under  
§ 9.2: 
fra 
«Oppnevning av 
arbeidsgrupper og utvalg» 
til 
«Oppnevne og gi mandat 
til arbeidsgrupper og 
utvalg» 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget innebærer en 
presisering av at alle 
nedsatte utvalg må ha 
mandat å jobbe ut ifra. 

Vedtas 
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32. Endre syvende kulepunkt 
under  
§ 9.2: 
fra 
«Ansvar for oppfølging av 
brukerrepresentanter 
oppnevnt av 
fylkesavdelingen» 
til 
«Følge opp 
brukerrepresentanter 
nominert og innstilt av 
fylkeslaget». 
 

Forslaget innebærer en 
presisering av ansvaret 
for å følge opp 
brukerrepresentanter, 
også via FFO. 

Vedtas 

33. Stryke åttende kulepunkt 
under  
§ 9.2: 
«Foreslå 
brukerrepresentanter via 
FFO» 
 

Forslaget har 
sammenheng med 
forslag over. 
 

 

34. Legge til et tillegg i siste 
setning i § 10.2 som 
omhandler 
generalsekretæren: 
«.. og som revideres av 
sentralstyret annet hvert 
år» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forslaget innebærer en 
presisering om at 
arbeidsinstruksen og 
arbeidsavtalen skal 
revideres jevnlig. 
 

Vedtas 
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35. Erstatte § 11 Eksklusjon 
med nye overskrifter og 
paragrafer: 
 
«§ 11 Eksklusjon og 
suspensjon 
 
§ 11.1 Eksklusjon og 
suspensjon av 
medlemmer 
Sentralstyret kan 
ekskludere eller 
suspendere medlemmer 
som motarbeider 
foreningens formål 
og/eller har opptrådt i 
strid med foreningens 
vedtekter og vedtatte 
retningslinjer og/eller har 
opptrådt på en måte som 
skader CP-foreningens 
omdømme eller arbeid 
 
§ 11.2 Eksklusjon og 
suspensjon av 
tillitsvalgte fra verv  
Sentralstyret 
kan ekskludere eller 
suspendere tillitsvalgte fra 
verv. Grunnlaget for 
eksklusjon eller 
suspensjon er at den 
tillitsvalgte har 
motarbeidet foreningens 
formål og/eller har 
opptrådt i strid med i 
foreningens vedtekter og 
vedtatte retningslinjer, 
og/eller gjort økonomiske 
disposisjoner som er 
ulovlig.   
 
§ 11.3 Saksbehandling 
av saker om eksklusjon 
og suspensjon  
Før vedtak om eksklusjon 
eller suspensjon fattes av 
sentralstyret, skal saken 
belyses grundig. 
Medlemmet eller den 
tillitsvalgte, samt 
fylkesavdelingen 
vedkommende tilhører, 

Forslaget innebærer å 
styrke dagens paragraf 
som omhandler om 
eksklusjon, blant annet 
selve grunnlaget for å 
kunne gjøre et vedtak 
om eksklusjon. 
 
Forslaget skiller 
mellom medlemmer og 
tillitsvalgte. 
Eksempelvis er det 
mulig å bli ekskludert 
fra et tillitsverv, men 
samtidig fortsatt kunne 
være medlem. 
 
Forslaget skiller også 
mellom suspensjon og 
eksklusjon. Suspensjon 
har en midlertid 
varighet, mens 
eksklusjon foreslås 
varig/permanent, 
jamfør forslagene i § 
11.3 
 
 

Vedtas 
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skal få uttale seg i saken 
før vedtak treffes.  

Suspensjon kan ha en 
varighet på inntil to år, 
eller brukes midlertidig 
inntil vedtak om 
ekskludering er fattet.  

 
36.  
 

Legge til ny paragraf, etter 
eksklusjonsparagrafen 
som omhandler en 
mulighet for å sette et 
fylkeslag under 
administrasjon med 
følgende overskrift og 
tekst: 
 
«Fylkeslag under 
administrasjon. 
Sentralstyret kan sette et 
fylkesstyre under 
administrasjon, dersom 
styret opptrer på en måte 
som er til skade for 
organisasjonen ved å 
arbeide i strid med 
program, vedtekter eller 
nasjonale retningslinjer  
og/eller foreta økonomiske 
disposisjoner som er i strid 
med formålet eller norsk 
lov. 
Dersom et styre settes 
under administrasjon, skal 
det innkalles til 
ekstraordinært årsmøte, 
som velger nytt styre.» 
 

Forslaget innebærer at 
dersom et styre opptrer 
til skade for 
organisasjonen kan det 
avsettes inntil det er 
avholdt ekstraordinært 
årsmøte med valg av 
nytt styre.  
 

Vedtas 

37. Stryke siste del av 
setningen i andre setning i 
§ 12 som omhandler CP-
bladet: 
«..og er underlagt 
sentralstyrets kontroll». 
 
 

Forslaget innebærer at 
det formelle ansvaret 
for CP-bladet flyttes fra 
sentralstyret til 
generalsekretær 

Vedtas 

38. Stryke § 15 
Behandlingsformer 

Forslaget innebærer å 
stryke denne 
paragrafen, da vi anser 
dette som utdatert å ha 
med i vedtektene. 

Vedtas 

 


