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Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 
§1 NAVN 

 
Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund, stiftet i 1984. Felles logo for Norges 
Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun 
godkjent logo kan benyttes. 

 
§2 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG 

 
2.1. Formål 

 
Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med 
parkinsonisme og deres pårørende. 

 
Forbundet skal ivareta parkinsonrammedes interesser og arbeide for at alle som er rammet av 
parkinsonisme, samt deres familier, kan oppnå best mulig livskvalitet. Forbundet skal arbeide 
for at alle deler av samfunnet tilrettelegges best mulig for mennesker med disse sykdommene. 

 
Norges Parkinsonforbund er partipolitisk uavhengig. 

 
2.2. Verdigrunnlag 

 
Norges Parkinsonforbund bygger på en åpen og inkluderende holdning overfor det enkelte 
menneske med vekt på optimisme, varme, håp og medmenneskelighet. 
 
2.3. Etiske retningslinjer og varslingsrutiner 

 
Norges Parkinsonforbund har etiske retningslinjer og varslingsrutiner som gjelder hele 
organisasjonen.  
 
Etiske retningslinjer og varslingsrutiner vedtas av forbundsstyret. 

 
§ 3 MEDLEMSKAP 

 
3.1 Medlemskap og kontingent 

 
Medlemmer registreres sentralt og gis tilknytning til nærmeste fylkesforening og 
eventuelt lokalforening, med mindre annet er ønsket.   
 
3.2 Medlemskategorier 

 
Medlem 
Nærmeste pårørendemedlem 
Støttemedlem 
 
De ovenstående medlemskategorier har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen. 

 
3.3 Kontingent 

 
Kontingenten fastsettes av landsmøtet og kreves inn sentralt, årlig og løpende ved 
innmeldinger. 
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3.4 Bedriftsmedlemskap  
 
Bedriftsmedlemmer støtter organisasjonen, men har ikke demokratiske rettigheter. 

 
§ 4 ORGANISASJON 

 
4.1 Forbund 

 
Forbundets organisasjonsledd er: 

 
• Landsmøte 
• Forbundsstyre 
• Fylkesforeninger 
• Lokalforeninger 

 
Norges Parkinsonforbunds vedtekter gjelder alle organisasjonsledd. 

 
Forbundets tillitsvalgte har taushetsplikt, når særlige forhold tilsier dette. 

 
4.2 Fylkesforening 

 
Norges Parkinsonforbund har som mål at det skal finnes en parkinsonforening i alle 
fylker.  
 
I fylker hvor det ikke finnes en forening skal medlemmenes interesser ivaretas av 
forbundsstyret eller av en fylkesforening som får tildelt dette ansvar. 
 
Forbundsstyret kan vedta andre geografiske grenser for fylkesforeninger dersom særskilte 
grunner tilsier det. 

 
Fylkesforeninger godkjennes av forbundsstyret. 

 
4.3 Lokalforening 

 
En lokalforening kan omfatte flere kommuner og/eller bydeler. 

 
Opprettelse av lokalforeninger vedtas av fylkesstyret og godkjennes i forbundsstyret.  

§5 ARBEIDSOPPGAVER 
 
Forbundets landsmøte vedtar Norges Parkinsonforbunds arbeidsprogram som alle 
organisasjonsledd skal ta utgangspunkt i. 

 
Forbundets hovedoppgaver er: 

 
• Helsepolitisk påvirkningsarbeid 
• Opplysnings- og informasjonsarbeid 
• Medlemsservice 
• Å stimulere til og støtte forskning 

 
Forbundsstyret skal arbeide sammen med fylkes- og lokalforeningene for å fremme 
organisasjonens formål og gjennomføre vedtatt arbeidsprogram.
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§ 6 SAMARBEIDSPARTNERE 
 
Norges Parkinsonforbund kan søke medlemskap i, og samarbeide med, nasjonale og 
internasjonale interesseorganisasjoner som arbeider innenfor de samme områder. 

 
§ 7 LANDSMØTET 

 
7.1 Myndighet og innkalling 

 
Landsmøtet er Norges Parkinsonforbunds høyeste myndighet. Dets viktigste funksjoner er å 
vedta arbeidsprogram for kommende periode, drøfte forbundets aktivitet i den tilbakelagte 
perioden og vurdere hvordan de forskjellige aktivitetene har fremmet organisasjonens formål. 

 
Landsmøtet arrangeres hvert annet år innen utgangen av oktober måned. 

 
Landsmøtet innkalles med sakspapirer som mottas av landsmøtedelegatene senest 4 – fire – 
uker før møtedato. Innkalling og sakspapirer gjøres samtidig elektronisk tilgjengelig for alle 
medlemmene. 

 
Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være mottatt av forbundsstyret innen frist satt 
av forbundsstyret. 

 
7.2 Deltagelse og stemmerett 

 
Landsmøtet består av de valgte delegatene fra fylkesforeningene og forbundsstyret med 
vararepresentanter. 

 
Dessuten deltar valgkomiteens medlemmer. 
 
Til landsmøtet inviteres forbundets sentralt utnevnte æresmedlemmer som gjester. 

 
Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i landsmøtet. 

Hver fylkesforening har en grunnrepresentasjon på 2 – to – delegater. Med utgangspunkt i 
antall betalende medlemmer per 31.12. foregående år, får fylkesforeningen i tillegg 1 – en – 
delegat for hvert påbegynte 200 medlemmer utover 200 medlemmer. 

 
Fylkesledere inngår i fylkesforeningens delegasjon til landsmøtet. Resterende delegater 
og varadelegater blir valgt i fylkesforeningens årsmøter. Landsmøtedelegatene må ha 
betalt kontingent for inneværende år. 

 
Forbundet skal ha skriftlig melding fra fylkesforeningene om hvem som har stemmerett på 
landsmøtet. Slik melding skal gis før landsmøtet starter. 

 
Følgende har stemmerett i landsmøtet: 

 
• Delegater/stedfortredende varadelegater 
• Forbundsstyrets medlemmer 
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Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i spørsmål som gjelder årsberetning 
og regnskap. 

 
Forbundsstyrets varamedlemmer har ikke stemmerett med mindre de er stedfortredende for 
forbundsstyremedlem. 

 
Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede er til stede. 

 
Landsmøtet er et åpent møte. Landsmøtet kan vedta at en sak skal behandles for lukkede 
dører. 

 
7.3 Saksliste og oppgaver 

Landsmøtet vedtar møtereglement. 

Følgende saker skal behandles: 

• Forbundets årsberetning 
• Forbundets regnskap og revisors beretning 
• Budsjett 
• Kontingent for kommende landsmøteperiode 
• Arbeidsprogram for kommende landsmøteperiode 
• Skriftlig innmeldte saker 
• Vedtekter 
• Kompensasjon til forbundsstyrets medlemmer 

 
7.4 Valg 

 
Landsmøtet vedtar eget valgreglement. 

 
Landsmøtet gjennomfører følgende valg: 

7.4.1. Forbundsstyret: 
• Forbundsleder 
• Nestleder 
• Medlemmer 
• Varamedlemmer 

 
Funksjonstiden er 2 – to – år. Gjenvalg kan foretas. 
Minst 2 – to – av forbundets styremedlemmer og 1 – ett – av varamedlemmene skal være 
personer med parkinsonisme. Personer med parkinsonisme og pårørende skal ha flertall. 
 
Ved valg bør kvinner og menn være likt representert. 

 
7.4.2 Revisor: 
Velges for 2 – to – år etter forslag fra forbundsstyret. Gjenvalg kan foretas. 

 
7.4.3 Valgkomite: 

• Leder 
• 2 – to – medlemmer 
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• 1 – ett – varamedlem 
 
Funksjonstiden er 2 – to – år. Kandidater foreslås av forbundsstyret. Gjenvalg kan foretas. 
 
Valgkomiteen bør ha representanter fra ulike fylkesforeninger. 

 
§ 8 FORBUNDSSTYRET 

 
8.1. Sammensetning 

 
Forbundsstyret består av leder, nestleder, 5 – fem – styremedlemmer og 2 – to – 
varamedlemmer. 

 
8.2 Forbundsstyremøter 

 
Forbundsstyret innkalles av leder. Dersom minst 3 – tre – av medlemmene krever det, skal 
forbundsstyret innkalles. 

 
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst 4 – fire- styremedlemmer er til 
stede, deriblant leder og/eller nestleder. 

 
Alle vedtak krever minst halvparten av stemmene. Ved stemmelikhet har leder, evt. nestleder 
i leders fravær, dobbeltstemme. 

 
8.3 Ansvar og oppgaver 

 
Forbundsstyret er forbundets øverste myndighet i landsmøteperioden, og har ansvaret 
for den daglige driften. Det skal forberede saker til landsmøtet og iverksette landsmøtets 
vedtak. 
 
Forbundsstyret sender forbundets årsberetning og årsregnskap med noter for 
foregående år, og budsjett for inneværende år, til fylkesforeningene senest 30. juni. 

 
8.3.1 Medlemsblad 
Norges Parkinsonforbund gir ut medlemsblad.  

8.3.2 Årskonferanser 
I år uten landsmøte skal det avholdes minst en landsdekkende konferanse som skal 
være åpen for fylkes- og lokalforeninger. 

 
§ 9 FYLKESFORENINGENS ÅRSMØTE 

 
9.1 Myndighet og innkalling 

 
Årsmøtet er fylkesforeningens høyeste organ. 

 
Dets viktigste oppgave er å behandle og vedta fylkesforeningens arbeidsprogram for 
kommende år, drøfte fylkesforeningens aktiviteter i den tilbakelagte periode, og vurdere 
hvordan de forskjellige aktivitetene har fremmet organisasjonens formål. 

 
Årsmøtet arrangeres hvert år og skal avholdes innen 15. mars. 

 
Årsmøtet innkalles skriftlig med sakspapirer som mottas av medlemmene minst 14 – fjorten – 
dager før møtedato. 
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9.2 Deltagelse og stemmerett 

 
Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i fylkesforeningen, og underliggende 
lokalforeninger. 

 
Stemmerett har de som har betalt kontingenten for gjeldende år og som er til stede på 
årsmøtet.  

 
Alternativt velger lokalforeningene delegater til fylkesforeningens årsmøte. Stemmerett har 
styret og valgte delegater.  
 
Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsberetning. 

 
9.3 Saksliste og oppgaver 

 
Følgende saker skal behandles: 

 
• Årsberetning 
• Regnskap og revisors beretning 
• Budsjett 
• Arbeidsprogram 
• Saker som skriftlig er meldt senest 4 – fire – uker før møtet 
• Valg av 2 – to – protokollunderskrivere  

9.4 Valg 
 
Årsmøtet gjennomfører følgende valg: 

 
9.4.1. Fylkesstyret: 

• Leder 
• Medlemmer 
• Varamedlemmer 

 
Funksjonstiden er 2 – to – år for leder og styremedlemmer og ett år for varamedlemmer. 
Gjenvalg kan foretas.  

 
I fylkesforeningens styre skal både personer med parkinsonisme og pårørende være 
representert og til sammen ha flertall. 
 
Ved valg bør kvinner og menn være likt representert. 

 
9.4.2 Revisor: 
Velges for 1 – ett – år. 

 
9.4.3 Valgkomite: 

• Leder 
• 2 – to – medlemmer 
• 1 – ett – varamedlem 

Funksjonstiden er 1 – ett – år. 

I fylker med flere lokalforeninger, kan hver lokalforening ha et medlem i valgkomiteen. 
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9.4.4 Delegater til landsmøte: 
I år med landsmøte velger fylkesforeningen delegater til forbundets landsmøte. 

 
§ 10 FYLKESFORENINGENS STYRE 

 
10.1. Sammensetning 

 
Styret skal ha 5 – fem – medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem) og 
2 – to – varamedlemmer. 

 
Der lokale forhold gjør det nødvendig, kan fylkesforeningens årsmøte bestemme at styret kan 
ha færre medlemmer, dog ikke mindre enn 3 – tre -, og uten varamedlemmer. 

 
10.2. Konstituering 

 
Utover det som følger av disse vedtektene og de valg som er gjort av årsmøtet, konstituerer 
fylkesstyret seg selv. 

 
10.3 Styremøter 

 
Styret avholder møter så ofte leder bestemmer, eller når minst 2 – to – av de øvrige 
styremedlemmene krever det. 

 
Styret er vedtaksført når minst 3 – tre – medlemmer er til stede, deriblant leder og/eller 
nestleder. Ved stemmelikhet har leder, evt. nestleder i leders fravær, dobbeltstemme. 

 
10.4 Ansvar og oppgaver 

 
Styret skal lede foreningens daglige arbeid med gjennomføring av foreningens 
arbeidsprogram med utgangspunkt i forbundets arbeidsprogram. 
Videre skal fylkesforeningens styre forberede årsmøte og gjennomføre dets vedtak.  

Fylkesforeningens årsberetning, regnskap og årsmøteprotokoll sendes forbundsstyret til 
orientering. 
 
Fylkesstyret skal legge til rette for at det opprettes for eksempel lokalforeninger, utvalg, 
grupper, kontaktpersoner o.l. med utgangspunkt i geografi, aktiviteter eller andre forhold, etter 
behov. 

 
§ 11 LOKALFORENINGENS ÅRSMØTE 
 
11.1 Myndighet og innkalling 

 
Årsmøtet er lokalforeningens høyeste organ. 

 
Dets viktigste oppgave er å behandle og vedta lokalforeningens arbeidsprogram for 
kommende år, samt drøfte lokalforeningens aktiviteter i den tilbakelagte periode, og vurdere 
hvordan de forskjellige aktivitetene har fremmet organisasjonens formål. 

 
Årsmøtet arrangeres hvert år og skal avholdes innen 15. februar. 

 
Årsmøtet innkalles skriftlig med sakspapirer som mottas av medlemmene minst 14 – fjorten – 
dager før møtedato. 
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11.2 Deltagelse og stemmerett 
 
Årsmøte er åpent for alle medlemmer med i foreningen. 

 
Stemmerett har de som har betalt kontingent for gjeldende år og som er til stede i møtet. 

Styret har ikke stemmerett ved behandling av regnskap og årsberetning. 

11.3 Saksliste og oppgaver 
 
Følgende saker skal behandles: 

• Årsberetning 
• Regnskap og revisors beretning 
• Budsjett 
• Arbeidsprogram 
• Saker som skriftlig er meldt senest 4 – fire – uker før møtet 
• Valg av 2 – to – protokollunderskrivere.  

 
Lokalforeningens årsberetning og regnskap sendes fylkesforeningen og tas til orientering av 
fylkesstyret. 

 
11.4. Valg 

 
Ved valg bør kvinner og menn være likt representert. 

Årsmøtet gjennomfører følgende valg: 

11.4.1. Lokalforeningens styre: 
• Leder 
• Medlemmer 
• Varamedlemmer 

 
Funksjonstiden er 2 – to – år for leder og styremedlemmer og 1 – ett – år for varamedlemmer. 
Gjenvalg kan foretas. 
I lokalforeningens styre skal både personer med parkinsonisme og pårørende være 
representert og til sammen ha flertall. 

 
11.4.2 Revisor: 
Revisor velges for 1 – ett – år. 

 
11.4.3 Valgkomite: 

• Leder 
• 2 – to – medlemmer 
• 1 – ett – varamedlem 

Funksjonstiden er ett år. 

11.4.4 Delegater til fylkesårsmøtet 
Dersom fylkesforeningen gjennomfører årsmøte med valgte delegater jf. §9.2, skal disse velges 
i lokalforeningenes årsmøter. 

 
§ 12 LOKALFORENINGENS STYRE 

 
12.1. Sammensetning 



Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 2021 
 

 
Styret skal ha 5 – fem – medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem) og 
2 – to – varamedlemmer. 

 
Der lokale forhold gjør det nødvendig, kan fylkesforeningens årsmøte bestemme at styret kan 
ha færre medlemmer, dog ikke mindre enn 3 – tre -, og uten varamedlemmer. 

 
12.2. Konstituering 

 
Utover det som følger av disse vedtektene og de valg som er gjort av årsmøtet, konstituerer 
styret seg selv. 

 
12.3 Styremøter 

 
Styret avholder møter så ofte leder bestemmer, eller når minst 2 – to – av de øvrige 
styremedlemmene krever det. 

 
Styret er vedtaksført når minst 3 – tre – medlemmer er til stede, deriblant leder og/eller 
nestleder. Ved stemmelikhet har leder, evt. nestleder i leders fravær, dobbeltstemme. 

 
12.4 Ansvar og oppgaver 

 
Styret skal lede foreningens daglige arbeid med gjennomføring av foreningens 
arbeidsprogram med utgangspunkt i forbundets arbeidsprogram. 

 
Videre skal foreningens styre forberede årsmøte og gjennomføre dets vedtak. 

 
Lokalforeningens årsberetning, regnskap og årsmøteprotokoll sendes fylkesforeningen og 
tas til orientering av fylkesstyret. 

 
§ 13 ØKONOMI 

 
Forbundets økonomi baseres på: 
 

• Medlemskontingent 
• Offentlige tilskudd 
• Andre bidrag 

Regnskapet følger kalenderåret. 

§ 14 FORBUNDETS ADMINISTRASJON 
 
Administrasjonen ledes av forbundets generalsekretær. 

 
Generalsekretæren ansettes av forbundsstyret og er sekretær for forbundsstyret 
med møte-, tale- og forslagsrett. 

 
Generalsekretæren har prokura for Norges Parkinsonforbund. 

 
Det skal foreligge instruks for generalsekretæren godkjent av forbundsstyret. 

Forbundets ansatte har taushetsplikt der særlige forhold tilsier dette. 

§ 15 UTVALG 
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15.1 Samarbeidsutvalg 

 
Det kan etableres samarbeidsutvalg mellom fylkesforeninger når det er hensiktsmessig. 

 
Innenfor hver fylkesforening kan det finnes et samarbeidsutvalg bestående av representanter 
for fylkesstyret og leder for styrene eller deres stedfortredere i lokalforeningene. 

 
15.2 Andre utvalg 

 
Forbundsstyret, fylkesstyrene og lokalforeningsstyrer oppnevner andre utvalg etter behov. 

 
Ledere av oppnevnte utvalg bør være medlemmer av forbundsstyret, fylkesstyret eller 
lokalforeningsstyret. 

 
§ 16 UTELUKKELSE 

 
16.1 Suspensjon av styret i fylkes- og lokalforeninger. 

 
Styret i fylkesforeninger som handler i strid med vedtektene kan suspenderes av 
forbundsstyret frem til forbundets landsmøte. 

 
Landsmøtet kan utelukke slike fylkesstyrer fra Norges Parkinsonforbund med 2/3 flertall.  
 
Forslag om utelukkelse må framgå av møteinnkallelsen. 
 
Styret i lokalforeninger som handler i strid med vedtektene kan suspenderes av fylkesstyret 
frem til årsmøte. 

 
Årsmøtet i fylkesforeningen kan vedta å utelukke styret i lokalforeningen fra Norges 
Parkinsonforbund med 2/3 flertall. 

 
16.2 Utelukkelse fra verv 

 
Medlemmer som motarbeider organisasjonens formål, eller på annen måte gjør seg skyldig i 
alvorlige brudd på forbundets vedtekter eller etiske retningslinjer, kan etter forslag fra 
fylkesforeningen eller lokalforeningen, eller forbundsstyret fratas retten til å utøve 
tillitsverv. 

 
Vedkommende medlem, og medlemmets forening, skal høres på forhånd. 

Endelig avgjørelse fattes av forbundsstyret. 

16.3 Eksklusjon av enkeltmedlemmer 
 
Medlemmer som motarbeider organisasjonens formål, eller på annen måte gjør seg skyldig i 
alvorlige brudd på forbundets vedtekter eller etiske retningslinjer, kan ekskluderes av 
forbundsstyret. 

 
Vedkommende medlem og medlemmets fylkesforening skal ha mulighet til å uttale seg. 

 
Medlemmer som ekskluderes, kan anke forbundsstyrets vedtak inn for landsmøtet, som må 
opprettholde forbundsstyrets vedtak med 2/3 flertall for at eksklusjonen skal være gyldig. 
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Eksklusjonen gjøres tidsbestemt. Maksimalt 6 år. 
 
Reises det ny eksklusjonssak mot samme medlem, og eksklusjon vedtas, skal medlemmet 
ekskluderes på livstid. 

 
§ 17 ENDRING AV VEDTEKTENE 

 
Vedtektsendringer kan foreslås av fylkesforeningene og av forbundsstyret. Forslag fra 
fylkesforeningene må være innsendt til forbundsstyret innen frist satt av forbundsstyret. 

 
Endringer i vedtektene må vedtas på landsmøtet med minst 2/3 flertall. 

 
§ 18 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FYLKES- OG LOKALFORENINGER 

 
Ekstraordinært årsmøte i fylkes- og lokalforeninger kan kreves når årsmøtet i foreningen eller 
minst 1/3 del av medlemmene krever det. 

 
Bare saker på sakslisten kan behandles. 
 
§ 19 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 

 
Ekstraordinært landsmøte kreves holdt når minst halvparten av fylkesforeningene forlanger 
det. Innkallingen med saksliste skal sendes senest 1 – en – måned før møtet skal holdes. 

 
Bare saker på sakslisten kan behandles. Møtet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av 
fylkesforeningene er representert. 

 
§ 20. OPPLØSNING 

 
Oppløsning av forbundet må vedtas av landsmøtet (ordinært eller ekstraordinært) med minst 
2/3 flertall. Forslag om oppløsning må fremgå av innkallingen. Blir forbundet oppløst, skal 
dets midler tilfalle arbeid for personer med parkinsonisme. Midlene må ikke disponeres før 
etter 10 år. De skal forvaltes av et forvaltningsorgan på tre medlemmer som blir oppnevnt i 
samme landsmøte. 

 
Oppløsning av fylkesforeningen må vedtas av fylkesforeningens årsmøte (ordinært eller 
ekstraordinært) med minst 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må fremgå av innkallingen. 

 
Ved oppløsning tilfaller foreningens midler forbundet. 

 
Oppløsning av lokalforeningen må vedtas av lokalforeningens årsmøte (ordinært eller 
ekstraordinært) med minst 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må fremgå av innkallingen. 

 
Ved oppløsning tilfaller foreningens midler fylkesforeningen. 

 
Dersom en lokalforening ikke har levert årsmeldinger og regnskap for to påfølgende år, anses 
foreningen som opphørt, og aktiva skal overføres til fylkesforeningen. 

 
Dersom en fylkesforening ikke har levert årsmeldinger og regnskap for to påfølgende år, 
anses foreningen som opphørt, og aktiva skal overføres forbundsstyret. 

 

Vedtatt 6. juni 2021 
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