LM-sak 6: Vedtekter
Sentralstyrets forslag til vedtektsendringer

1

Forslags- Forslag til endring
nummer
1.
Ta bort
institusjonsmedlemskap
ved å endre første
setning i § 3.3 under
Medlemskap.
fra
«CP-foreningen har tre ulike
medlemskap»
til
«CP-foreningen har to typer
medlemskap»

Begrunnelse
Pr. i dag har vi ikke
institusjonsmedlemskap i praksis.
Ved overgangen til nytt
medlemssystem ble
institusjonsmedlemskapene tatt bort
og gjort om til gratisabonnementer
for CP-bladet.
Denne endringen ble gjort fordi:
a) Institusjonsmedlemskapene har
ikke blitt fakturert de siste fem/seks
årene (de kan derfor ikke regnes som
betalende medlemmer).
b) det er ikke mulig i dag å melde inn
nye institusjonsmedlemskap via
innmeldingen på nettsidene.
c) Vi får ikke støtte for
institusjonsmedlemsskap fra
myndighetene (Bufdir). Vi får kun
støtte for enkeltmedlemmer og
familiemedlemmer.
Vi foreslår heller at vi jobber med få
bedrifter/institusjoner som
abonnementer for CP-bladet eller
som givere av gaver/økonomisk
støtte (ref.: det nye inntektsarbeidet
vårt)

2.

Stryke siste kulepunkt i
3.3:
«Institusjoner og lignende
kan støtte CP-foreningen ved
å tegne
institusjonsmedlemskap».
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Forslaget henger sammen med
forslag 1 og begrunnelsen for dette.
Det vil fortsatt være mulig for
enkeltpersoner og
familiemedlemmer å melde seg inn
som støttemedlemmer.

3

Stryke § 4.3 om
undergrupper under §
Oppbygning.

Pr. dags dato har vi ikke
undergrupper i praksis.
Vi har inntil i dag hatt to typer
undergrupper:
a) Foreningen Haug boliger (tidligere
Ålesund og Sunnmøre hjelpelag for
cerebral parese)
b) Undergrupper med utgangspunkt
i andre og mer sjeldne nevrologiske
diagnoser/tilstander som
Metakromatisk leukodystrofi (MLD),
Ataxia Telangiectaisa (AT) og
Hunters og Hurles sykdom (MPS).
Foreningen Haug boliger har meldt
seg ut i 2021 og
diagnoseundergruppene fungerer
ikke i tråd med hvordan oppgavene i
vedtektene er formulert. Vi i dag har
liten grad kontakt med de nevnte
diagnosegruppene og pr. 31.12.21 har
vi få betalende medlemmer i
medlemsregisteret som står oppført
med en annen diagnose enn CP. De
fleste av de har ikke spesifisert
diagnosen sin, så det er heller ikke
helt sikkert de tilhører noen av de
diagnosene nevnt over.
Istedenfor undergrupper foreslår vi å
etablere nettverk i foreningen, men
vi forslår ikke å vedtektsfeste dette.
(ref: eget sakspapir om nettverk).

4.

Innføre vara til
representanten til CPU i
sentralstyret ved å endre
5.5.1, sakslista til
landsmøte:
fra
«Tre vara i rekkefølge»
til
«Tre vara i rekkefølge og en
egen vararepresentant fra
CPU».
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CPU har uttrykt ønske om å få på
plass en vara til sin representant i
sentralstyret.
Det er i dag vanskelig for å
ungdomsrepresentanten å kunne
delta på alle møter og det er også en
fordel å kunne fordele ansvaret for
flere.

5.

Endre setning i 9.1 og
sammensetningen i
sentralstyret:
fra
«Sentralstyret består av
leder, første og andre
nestleder, sju
styremedlemmer derav en fra
CPU og tre varamedlemmer»
til
«Sentralstyret består av
leder, første og andre
nestleder, sju
styremedlemmer derav en fra
CPU og fire varamedlemmer
derav en fra CPU».

Forslaget henger sammen med
forslag 4 og begrunnelsen for dette.

6.

Stryke § 16.3 Oppløsning
av en undergruppe under
§ 16 Oppløsning

Forslaget henger sammen med
forslag 3 og begrunnelsen for dette.
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