
 

  

Vedtekter for Munn- og halskreftforeningen    

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Munn- og halskreftforeningen. 

 

Munn- og halskreftforeningen er en landsomfattende, selvstendig interesseorganisasjon, 

registrert i Enhetsregisteret 23. september 2005, med organisasjonsnummer 988 679 143. 

 

Munn- og halskreftforeningen ble stiftet 6. februar 1967 som Den Norske Forening for 

Laryngectomerede. Navnet ble endret til Munn- og halskreftforening i 2010. 

Munn- og halskreftforeningen er partipolitisk uavhengig. 

              

§ 2 Formål 

Munn- og halskreftforeningen er landsforeningen for strupeopererte og hode- og 

halskreftbehandlede.  

 

Landsforeningens formål er å være et landsdekkende fellesskap for strupeløse, permanent 

trakeostomerte og andre med varig funksjonsnedsettelse etter skade, operasjon eller 

strålebehandling i hode- og halsområdet, samt for deres nære pårørende. 

Informasjon og likepersonsarbeid er sentrale virkemidler. 

 

Munn- og halskreftforeningen skal samordne arbeidet for medlemmenes interesser, kartlegge 

behov og fremme gruppens krav og saker på vegne av medlemmene overfor myndigheter og 

andre. 

 

Munn- og halskreftforeningen skal stimulere til opprettelse av lokale avdelinger og arbeide 

aktivt for å styrke lokalavdelingenes virksomhet og sosiale betydning. 

 

§ 3 Tilknytning 

Munn- og halskreftforeningen har et nært samarbeid med Kreftforeningen og er tilsluttet 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO. 

 

Munn- og halskreftforeningen skal aktivt medvirke til nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

med beslektede organisasjoner. 

 

§ 4 Medlemskap 

Alle som er nevnt i § 2 kan bli fullverdig medlem i Munn- og halskreftforeningen med alle 

demokratiske rettigheter, herunder møte-, tale-, forslags- og stemmerett og rett til å bli valgt 

inn i styrer og utvalg. 

Familiemedlemmer, helsepersonell, logopeder og andre med interesse for Munn- og 

halskreftforeningens arbeid kan også bli medlemmer i foreningen med samme rettigheter 

som ovennevnte.        



 

 

§ 5 Kontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Nye medlemmer betaler kontingent ved 

innmelding. Ved innmelding etter 1. oktober avkreves redusert kontingent ut året. 

Medlemskapet gir fullverdige rettigheter. 

 

§ 6 Organisasjon 

Munn- og halskreftforeningens sentrale organisasjonsledd er:  

Landsmøtet 

Landsstyret  

Utvalg og komitéer 

Lokalavdelinger 

 

§ 7 Landsmøtet  

Ordinært landsmøte  

Landsmøtet er landsforeningens høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen 15. juli og 

kalles inn med minst to måneders varsel.  

Landsmøte er sammensatt av landsstyret og valgte delegater fra lokalavdelingene. Antall 

delegater bestemmes ut fra lokalavdelingens medlemstall pr. 31.12 foregående år. Hver 

lokalavdeling kan la seg representere med 1 delegat pr. påbegynte 50 medlemmer. For hver 

delegat velges det en vararepresentant. Bare medlemmer som har betalt kontingent for 

inneværende og/ eller foregående år kan velges. 

Saker som ønskes fremmet på landsmøtet må være landsstyret i hende senest en måned før 

møtedato. Endelige saksdokumenter sendes delegatene senest 14 dager før landsmøtet. 

 

Landsmøtet skal behandle:  

 1. Landsstyrets årsberetning 

 2. Revidert regnskap med revisorberetning  

 3. Budsjett og langtidsplan 

 4. Medlemskontingent 

 5. Saker som er fremmet i rett tid  

 6. Valg 

 

Ved valg kan møteleder avvise benkeforslag på kandidater dersom det er tvil om at 

vedkommende er villig til å påta seg vervet. 

 

På landsmøtet vedtas alminnelige fremlegg med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses 

forslaget som falt. Landsmøtet kan bare fatte beslutning i saker som er oppført på den 

utsendte sakslisten. 

    

Ekstraordinært landsmøte 

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av 

medlemmene krever det.  



 

Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og skal bare behandle saker 

som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 8 Landsstyret 

Munn- og halskreftforeningen ledes av et landsstyre på 7 medlemmer; 1 leder og 6 

styremedlemmer, valgt på landsmøtet. Flertallet i landsstyret skal bestå av medlemmer som 

er operert/ behandlet. Styreleder velges særskilt, for ett år av gangen. Hvert år velges tre 

styremedlemmer for to år.  

 

Dersom et styremedlem trer ut av landsstyret mens ett år eller mer av funksjonstiden gjenstår, 

velger landsmøtet et nytt styremedlem for ett år (suppleringsvalg).  

 

Landsstyret konstituerer seg selv (velger nestleder). 

 
§ 9 Landsstyrets arbeid 

Landsstyret kommer sammen når det er behov for det og minst 4 ganger i året. 

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet 

har leder dobbeltstemme. Styreleder har den daglige ledelse av landsforeningen og leder 

møtene. Nestleder overtar lederens oppgaver ved dennes forfall. 
 
§ 10 Sekretariat 

Munn- og halskreftforeningen kan gjøre avtale om kjøp av administrative funksjoner 

(sekretariat) for daglig drift av organisasjonen.  

 

Sekretariatet har møteplikt og talerett i landsstyremøter. 

 

 

§ 11 Valgkomité 

Valgkomitéen består av 3 medlemmer, valgt på landsmøtet.  

Det velges også 1 varamedlem. Valgkomiteens leder velges separat. Alle velges for 2 år.  

Valgkomitéen skal fremme forslag på kandidater til:  

 

a) Styreleder 

b) Styremedlemmer  

 

§ 12 Andre utvalg og komitéer 

For å løse spesielle oppgaver, kan landsstyret nedsette faste og midlertidige utvalg og 

komitéer. Slike utvalg skal ha mandat som klargjør sammensetting, oppgaver, økonomi og 

ansvar. Når ikke annet er fastsatt i mandatet, rapporterer utvalgene til landsstyret.  

 

I de komitéer der landsstyret ikke er representert med et innvalgt medlem kan landsstyret 

oppnevne en kontaktperson med møterett og talerett, men ikke stemmerett.  

 

 



 

§ 13 Lokalavdelinger  

Medlemmer i Munn- og halskreftforeningen er automatisk medlem i den lokalavdeling de 

geografisk tilhører. Dersom praktiske hensyn tilsier noe annet, kan medlemskapet etter den 

enkeltes ønske likevel knyttes til en annen lokalavdeling. Ingen kan være medlem i mer enn 

én lokalavdeling. 

 

Lokalavdelingen er samlingspunkt for Munn- og halskreftforeningens medlemmer i regionen 

gjennom bl.a. medlemsmøter, felles turer og andre arrangement. Alle betalende medlemmer 

skal få invitasjon til aktiviteter i sin lokalavdeling, på like betingelser.  

 

Alle medlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter på årsmøte i lokalavdelingene.  

 

Lokalavdelingen skal følge opp landsforeningens arbeid på det lokale plan. 

 

Lokalavdelingenes vedtekter tilpasses standardvedtekter. 

 

Landsforeningen støtter avdelingsarbeidet økonomisk. 

 

§ 14 Vedtektsendring 

Endringer i Munn- og halskreftforeningens vedtekter kan bare foretas av lovlig innkalt 

landsmøte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å være gyldig. 

 

§ 15 Fullmakter 

Landsstyrets leder og nestleder i fellesskap har fullmakt til å forplikte Munn- og 

halskreftforeningen med sine underskrifter.  

 

Landsstyret kan gi sekretariatsleder fullmakt til å disponere Munn- og halskreftforeningen 

konti.  

 

Beløp over 50.000 kroner skal alltid anvises av to av de tre nevnte personer. 

   

§ 16 Oppløsning 

Oppløsning av Munn- og halskreftforeningen kan bare gjennomføres etter uravstemning hvor 

2/3 av de avgitte stemmene støtter forslaget. Verdier og pengemidler ved oppløsning skal 

tilfalle Kreftforeningen. 

 

 

Vedtektene ble godkjent i 1973   

Endringer i: 1979, 1983, 1986, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 

2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 og 2022. 


