Vedtekter for Hospiceforum Norge (HfN)
(Vedatt ved generalforsamling/årsmøte 24. mai 2016)

1 Navn og tilholdssted
1.1

Foreningens navn er: Hospiceforum Norge (HfN)

1.2

Foreningens adresse er c/o leder eller en annen adresse som fastsettes av styret.

2 Formål
HfN er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon som ønsker å bedre forholdene for
alvorlig syke og døende, og for dem som skal leve videre.

3 Verdigrunnlag
HfN skal til enhver tid arbeide på hospicefilosofiens grunnpilarer som ivaretar både de
fysiske, psykiske, sosiale og åndelige aspektene. Arbeidet vårt skal kjennetegnes av
et sterkt engasjement og av respekt i møte med enkeltmennesker og grupper. Vår
praksis skal være erfaringsbasert og livssynsnøytral, slik at ingen mennesker
fremmedgjøres fra sakens innhold.

4 Visjon
4.1

Foreningens langsiktige mål er:

• Et landsdekkende tilbud med et tilstrekkelig antall hospice som faglige fyrtårn.
• Lokale tilbud som gjør det mulig å dø hjemme for alle som ønsker det.
• Et landsdekkende nettverk av enkeltpersoner og organisasjoner/ miljøer som
arbeider for omsorg ved livets slutt.
• Et tverrfaglig miljø - kompetansesenter.

5 Oppgaver
5.1

Foreningen skal arbeide målrettet for å:

• spre kunnskap om hospicefilosofien til befolkningen i Norge for å skape større
oppmerksomhet omkring døden og behovene for verdig fullføring
• øke engasjementet i befolkningen om omsorg ved livets slutt.
• øke forståelse, innsikt og kompetanse når det gjelder hospiceverdier i
allmennheten, politiske og faglige miljøer.
• bidra til trygghet og verdige rammer for pasienter og pårørende i livets sluttfase.

• styrke HfN som organisasjon for gjennom det å styrke evnen til måloppnåelse og
kraften til å arbeide med kontinuitet og seriøsitet
• arbeide nettverksbasert og utnytte sosiale medier for å påvirke til kunnskap,
engasjement og støtte og sponsorvirksomhet

6 Medlemskap
6.1

Foreningen tar opp personlige medlemmer som ønsker å støtte organisasjonens
formål og virksomhet.

6.2

Medlemmer har møte, tale og forslagsrett på foreningens årsmøte

6.3

Medlemskap gjelder når medlemskontingenten er betalt. Utmelding kan skje
skriftlig eller ved å unnlate å betale medlemskontingent.

7 Årsmøte
7.1

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

7.2

Årsmøte innkalles av styret en gang i året og avholdes i i første kvartal. Innkalling
skjer skriftlig eller elektronisk (mail) og ved offentliggjøring på foreningens
hjemmeside innen 4 uker før årsmøtet.

7.3

Årsmøtet har følgende dagsorden:
1: Konstituering
Fastsetting av antall stemmeberettigede
Godkjenning av møteinnkalling
Valg av møtedirigent, 1 person
Valg av referent, 2 personer
Valg av stemmetellere, 2 personer
Valg av protokollunderskrivere, 2 personer
2: Årsberetning
3: Regnskap
4: Budsjett
5. Årsmøtet fastsetter kontingent.
6: Innkomne saker
7: Valg
• Styreleder
• 4 Styremedlemmer
• 2 Varamedlemmer
• Valg av revisor
•
•
•
•
•

•

Valgkomite (3 medlemmer)

7.4

Valgkomiteen legger etter forslag fra medlemmene, frem innstilling på styreleder,
styret, herunder varamedlemmer og revisor. Siden valgkomiteen ikke kan foreslå
seg selv, så fremmer styret forslag til nye medlemmer i valgkomiteen.

7.5

Dersom det skulle forekomme frafall av styremedlemmer i perioden mellom
årsmøtene, kan styret be valgkomiteen om å oppnevne supplerende
styremedlemmer.

7.6

Saker som ønskes behandlet, skal sendes til styret innen 6 uker før årsmøtet.

7.7

For stemmegiving gjelder følgende:
• Alle betalende medlemmer har 1 stemme.
• Styremedlemmer i det sittende styre har en stemme hver.
• Det kan stemmes med skriftlig fullmakt som ikke må være mer enn 4 uker
gammel.
• En fullmaktshaver kan høyst representere 3 stemmer inkludert sin egen.

8 Ekstraordinært årsmøte
8.1

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det formålstjenlig eller når
minst halvparten av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig ønske om det.

8.2

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med samme varsel og på samme
måte som ved ordinært årsmøte og med angivelse av de saker som skal
fremlegges til behandling.

8.3

Ekstraordinært årsmøte som initieres av medlemmene skal meddeles styret med
aktuell saksliste. Styret er deretter forpliktet til å sende inn innkalling til
ekstraordinært årsmøte innen 14 dager.

9 Foreningens organisasjon og ledelse
9.1

Hospiceforum Norge ledes av en personlig valgt ledere og et styre på 4
medlemmer som ivaretar foreningens anliggende mellom de årlige årsmøtene.

9.2

Forslag til styrekandidater kan fremsettes av alle medlemmer.

9.3

På årsmøtet velges ved direkte valg en leder (for 1 år), 4 styremedlemmer (for 2
år) og 2 vararepresentanter (for 1 år) blant de foreslåtte kandidater.

9.4

Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer og sekretær.

9.5

Leder innkaller til styremøter. Nestleder innkaller hvis leder melder forfall. Styret
setter selv sin dagsorden.

9.6

Styret er beslutningsdyktig, når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.
Skriftlig innkallelse skal skje med minst 8 dagers varsel og med angitt dagsorden.

9.7

8.6. Styremøter avholdes etter behov, dog med minimum 4 møter i året.

9.8

Det føres referat fra styremøtene som fremlegges til godkjenning på neste
styremøte.

10 Tegningsforhold og heftelse
10.1 Styret representerer foreningen utad i en hver situasjon, så vel overfor offentlige
myndigheter som overfor private.
10.2 Styret råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtektene og de
beslutningene som er truffet ved årsmøtet.
10.3 Foreningen tegnes i alle anliggender av leder/nestleder og ett styremedlem i
fellesskap. Styret kan meddele prokura. Prokuristen kan som utgangspunkt opptre
på vegne av foreningen i alt som hører til driften av denne jfr prokuraloven § 1.
10.4 Foreningen hefter kun med egen formue som er innkommet ved kontingenter,
gaver eller bevilgninger.

11 Økonomi og regnskap
11.1 Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningen følger til enhver tid
standard for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
11.2 Foreningens økonomi baseres på medlemskontingenter, gaver og bevilgninger.
Årsmøtet fastsetter kontingent.

12 Endringer av vedtekter og organisasjonens oppløsning
12.1 Vedtektsendringer eller forslag til opphevelse av foreningen kan kun
gjennomføres, når minst halvparten av de mulige stemmeberettigede, jfr. pkt. 5, er
til stede på årsmøtet, og når beslutningen vedtas med minst 2/3 av de avgitte
stemmer.
12.2 Er vedtektsendringer eller beslutning om opphevelse av foreningen vedtatt med
2/3 deler av de avgitte stemmer, uten at halvparten av de stemmeberettigede er til
stede, innkalles det med 3 ukers varsel til nytt årsmøte. På dette årsmøtet vil slike
forslag kunne vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer uten hensyn til antall
fremmøtte.
12.3 Styret foreslår hvordan den eventuelle nettoformue – i tilfelle oppløsning – best
skal kunne anvendes til hospiceformål.

