PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET OPPLAND

Psoriasis- og eksemforbundet

Lillehammer, 11.05.2021

v/Sentralstyret

SAKER TIL LANDSMØTE 2021

SAK 1 : GJENNOMGANG/REVIDERING AV MODELLVEDTEKTER FOR LOKALFORENINGER, vedtatt på
landsmøte i 2018.

PEF-Oppland har følgende forslag til endringer/utdyping :

§ 4 Lokalforeningen
I fylker med bare fylkeslag ivaretar fylkeslaget funksjonen på lokalt plan.
Kun betalende personlige medlemmer kan inneha verv i lokallaget.
Alle betalende personlige medlemmer har samme rettigheter.
Hovedmedlemmet (med diagnose) og deres pårørende skal ha flertall i alle lokallagets styrende
organer.
Forslag : Vi synes denne paragrafen er noe uklar, spesielt med tanke på siste setning. Ifølge andre
setning er det kun betalende personlige medlemmer som kan inneha verv i lokallaget. Registreres
alle medlemmer med diagnose ?
Vedtekter må være så klare og entydige at de ikke skaper tvil om forståelsen.
§ 4.1 Årsmøte
Forslag til endring :
Pkt. 2 : Innen 14 dager etter årsmøtet, skal følgende dokumenter sendes til :

PEF : Godkjent årsberetning og regnskap, protokoll fra årsmøte, arbeidsplan, utfylt rapportskjema
(lenke til skjema) og kontaktskjema (lenke til skjema) for den enkelte forening.
Fylkeslaget og representantskapsrepresentanten : Protokoll fra årsmøte, rapporteringsskjema
(lenke).
Brønnøysundregisteret : Samordnet registermelding (lenke)

§ 4.3 Årsmøte skal velge følgende
Forslag : Etter de to første setningene foreslår vi følgende setning :
1) Alle tillitsvalgte i PEF skal underskrive taushetserklæring (lenke til skjema)
Det bør også defineres om det holder å fylle ut taushetserklæring en gang, eller om alle i styrene skal
fylle ut skjemaet etter hvert årsmøte. Ber Sentralstyret formulere en setning om dette.

SAK 2 : § 2 VIRKEOMRÅDE
Forslag : PEF-Oppland ønsker at landsmøte tar stilling til behovet for modellvedtekter.

SAK 3 : Revidering av Psoriasis- og eksemforbundets vedtekter, vedtatt på landsmøte i 2018.
Ved eventuelle endringer av «Modellvedtekter for lokallag» kan det være nødvendig med endringer
også i vedtektene for PEF.
Forslag : Modellvedtekter for lokallag gjøres om til Vedtekter for lokallag.
§ 5.2 INNKALLING TIL LANDSMØTE
Forslag til pkt. 1 : Ordinært landsmøte avholdes hvert fjerde år i oktober måned……….

SAK 4 : § 5.3 LANDSMØTE SKAL VELGE SENTRALSTYRE, KONTROLLKOMITE OG VALGKOMITE
Forslag : Under valg av sentralstyre er det en feil når det gjelder opplisting av hvem som skal velges
står det under pkt. 12 Fjerde varamedlem (ungdomsstyremedlem valgt av PEF-ungs landsmøte,
personlig vara for ungdomsleder og ungdomsnestleder). I den påfølgende teksten står det at det er 3.
varamedlem som skal være fra PEF-ung.

SAK 5 : VALG AV STYRE OG VALGKOMITE
I modellvedtekter for fylkeslag står det i innledningen i § 4.3 : «Leder velges av årsmøtet for ett år.
Resten av styret velges for 2 år, men slik at halve styret er på valg hvert år.»
Denne garantien for kontinuitet i styrer og valgkomiteer finnes ikke i PEF-s vedtekter eller i
modellvedtekter for lokallag.

Forslag : PEF-Oppland ber sentralstyret se på dette og legge fra forslag til tekstlige endringer, som
sikrer at ikke alle tillitsvalgte byttes ut samtidig, i vedtekter/modellvedtekter som sikrer god
kontinuitet i driften av PEF på alle nivåer i organisasjonen.

Vennlig hilsen
Styret i PEF Oppland

