Psoriasis- og eksemforbundet

PSORIASIS- OG
EKSEMFORBUNDETS
VEDTEKTER
Vedtatt på landsmøtet i 2021

VEDTEKTER
FOR
PSORIASIS- OG EKSEMFORBUNDET

§1

FORBUNDET
1. Forbundets navn er Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).
2. Forbundet er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med
psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS), kronisk urtikaria,
andre hudsykdommer og psoriasisartritt.
3. Forbundet er partipolitisk uavhengig.

§ 1.1

FORBUNDET
1. Sentralstyret gis fullmakt til å oppnevne utvalg/grupper/råd etter behov.
Eksempelvis:
a) Psoriasisutvalg (psoriasisgruppen)
b) Psoriasisartrittutvalg (psoriasisartrittgruppen)
c) Eksemutvalg (atopiker- og håndeksemgruppen)
d) Hidradenitis Suppurativa (HS)-utvalget (HS-gruppen)1
e) Urtikariautvalget (urtikariagruppen)2
f) Kurs- og likepersonsutvalget
g) Reiseutvalg
h) Seniorutvalg
i) Redaksjonsråd
j) Medisinsk råd

2. Utvalgene/gruppene/rådene skal arbeide for deres respektive særinteresser, og i
henhold i mandat.
3. Utvalgene/gruppene/rådene skal bestå av minst maks 3 personer, hvorav en bør
være fra sentralstyret. Funksjonstiden følger landsmøteperioden.
§2

VIRKEOMRÅDE
Vedtektene kommer til anvendelse på all virksomhet som utøves av Psoriasis- og
eksemforbundet.
Vedtektene skal godkjennes av landsmøtet som også vedtar endringer til vedtektene.

§3

FORMÅL
Formålet til Psoriasis- og eksemforbundet er å arbeide for at alle som har psoriasis,
atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS), kronisk urtikaria, andre hudsykdommer
og psoriasis artritt får sin livskvalitet sikret både fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk.
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Svettekjertelbetennelse
Elveblest
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Psoriasis- og eksemforbundet skal arbeide for:
1. Å gjøre psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS), kronisk
urtikaria, andre hudsykdommer og psoriasisartritt kjent, forstått og akseptert i
samfunnet.
2. At alle som har psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS),
kronisk urtikaria, andre hudsykdommer og psoriasisartritt skal sikres
behandlingstilbud over hele landet.
3. At forskningen omkring psoriasis, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa
(HS), kronisk urtikaria, andre hudsykdommer og psoriasisartritt styrkes.
4. At gjeldende rettigheter opprettholdes og forbedres, og på medlemmenes vegne
framsette krav om rettferdige ordninger som gir trygghet for den enkelte.
5. At medlemmene og andre får relevant informasjon om alle forhold som kan
forbedre livskvaliteten.
6. At brukermedvirkning blir en realitet, slik at de interesser forbundet skal
ivareta blir tatt hensyn til i beslutningsprosessene.
7. Å fremme nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeide, og gjennom dette
medvirke til utveksling av informasjon, styrking av forskning og bedring av
behandlingstilbud på tvers av landegrensene.

§4

MEDLEMSKAP
Alle som har psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasis artritt, eller
som ønsker å støtte forbundets arbeid kan være medlemmer av Psoriasis- og
eksemforbundet.
Medlemskapet er gyldig for det året medlemskontingenten er betalt.
Kun betalende personlige medlemmer kan inneha verv i organisasjonen.
Alle betalende personlige medlemmer har samme rettigheter.
For å kunne motta bl.a. driftsmidler fra offentlige myndigheter må hovedmedlemmer
(med diagnose) og deres pårørende skal ha flertall i alle styrende organer, nasjonalt,
fylkesvis og lokalt.

§5

LANDSMØTE
Landsmøtet er forbundets høyeste besluttende myndighet, og skal behandle og fatte
vedtak i følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.

Forbundets årsberetninger i landsmøteperioden.
Forbundets årsregnskaper i landsmøteperioden.
Forbundets langtidsprogram.
Forbundets mål- og strategidokumenter.
Kontingentene.
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6. Kontingentandelene.
7. Saker nevnt i innkallingen.
8. Valg.
På landsmøtet har alle personlige medlemmer som har fylt 15 år, lik møte-, tale- og
forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
Der møter:
a) sentralstyret
b) representantskapet
c) En valgt delegat fra fylkeslaget, valgt på årsmøtet
d) valgte delegater fra lokalforeningenes årsmøte
Hver lokalforening har rett til å delta med et antall delegater i forhold til
medlemstallet ved siste årsskifte etter følgende skala:
Under 100 medlemmer
Fra 101 - 250 medlemmer
Fra 251 - 500 medlemmer
Fra 501 - 750 medlemmer
Fra 751 – og flere

1 delegat
2 delegater
3 delegater
4 delegater
5 delegater

e) to – 2 – delegater fra PEF-ung
f) generalsekretæren
g) kontrollkomitéen
h) valgkomiteen
i) innstilte kandidater til sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen
j) gjester
k) ansatte i PEF
Delegatene må ha gyldig medlemskap.
Delegater etter bokstavene a)-e) har ordinær tale-, forslags-, og stemmerett.
Delegater etter bokstav d) (Lokalforeninger) med 2,3,4 eller 5 delegater kan ved
fullmakter avgi alle stemmene gjennom 1 delegat, og fullmakten skal gjelde for
avstemning i alle saker.
Representanter etter bokstavene f) og g) har tale-, og forlagsrett
Representanter etter bokstavene h) har tale- og forslagsrett i forhold til valgkomiteens
innstilling
Representanter etter bokstav i) har talerett i forhold til eget kandidatur (valg)

§ 5.1

LANDSMØTE

1. Saker som ønskes behandlet på landsmøte, må sendes sentralstyret innen
utgangen av mai måned.
2. Alle medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet kan fremme forslag til
saker ved å sende disse til årsmøtene i fylkeslag og lokalforeninger.
Årsmøtene tar stilling til om saker skal fremmes for landsmøtet.
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Kommentert [MØ1]: Forslag fra HS- og urtikariautvalgene:
«… ønsker vi at landsmøtet vedtar at diagnoseutvalgene kan sende en
delegat hver med stemmerett til landsmøtet.»
Det innstilles ikke på dette endringsforslaget.
Utvalgene er undergrupper, og oppneves av sentralstyret i PEF.
De er ikke egne, selvstendige grupper. Medlemsdemokratiet i
PEF utøves gjennom lokallag og fylkeslag. Utvalgene skal, i
henhold til mandatene, jobbe på tvers av hele PEF, med fokus på
spesifikke diagnoser.

3. Saksliste for landsmøtet med representantskapets innstilling,
kontrollkomitéens beretning, valgkomitéens innstilling og revidert
regnskap, skal sendes fylkeslag og lokalforeninger minst 4 uker før
landsmøtet avholdes.
4. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke tas til avgjørelse uten at 4/5 av
de stemmeberettigede delegater til landsmøtet godkjenner dette.
5. Hvert fylkeslag har rett til å delta med 1 delegat.
6. Hver lokalforening har rett til å delta med et antall delegater i forhold til
medlemstallet ved siste årsskifte etter følgende skala:
Under 100 medlemmer
Fra 101 - 250 medlemmer
Fra 251 - 500 medlemmer
Fra 501 - 750 medlemmer
Fra 751 – og flere

Kommentert [MØ2]: Pkt. 5-8 foreslås strøket, da det er dekket
av tekst i rødt over «Der møter..»

1 delegat
2 delegater
3 delegater
4 delegater
5 delegater

Delegatene må ha gyldig medlemskap.
Lokalforeninger med 2,3,4 eller 5 delegater kan ved fullmakter avgi alle stemmene
gjennom 1 delegat, og fullmakten skal gjelde for avstemning i alle saker.
7.
8.

PEF-ung har rett til å møte med to representanter.
Adgang til landsmøtet har valgte delegater og inviterte
gjester.

4.

Medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet har adgang til landsmøtet etter
forutgående påmelding senest 1 måned før landsmøtet med status som
observatør.
5. Under konstituering skal følgende saker behandles:
- navneopprop
- godkjenning av innkalling
- godkjenning av saksliste
- godkjenning av forretningsorden
- valg av dirigenter
- valg av referenter
- valg av 2 delegater til å underskrive protokollen
- valg av tellekorps
- valg av redaksjonskomité
6. Dirigenten(e) kan ikke velges blant representantskapets faste representanter
landsmøtets delegater.

§ 5.2

INNKALLING TIL LANDSMØTE

1. Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje år i oktober måned og innkalling skal skje
innen utgangen av april måned.
2. Ekstraordinært landsmøte avholdes når representantskapet, 1/3 av fylkeslagene
og/eller lokalforeningene eller 1/3 av medlemmene forlanger det. Møtet skal
kunngjøres minst 3 uker før det skal finne sted. På ekstraordinært landsmøte behandles
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Kommentert [MØ3]: Forslag fra PEF Oppland:
«Ordinært landsmøte avholdes hvert fjerde år i oktober måned»
Innstilling fra sentralstyret i sak om fremtidig organisering av
PEF legger opp til fortsatt landsmøte hvert 3. år. Sentralstyret
foreslår derfor at representantskapet fortsatt innstiller på
landsmøte hvert 3. år.

kun de saker som er nevnt i innkallingen, for øvrig gjelder de vanlige regler for
landsmøtet.

§ 5.3
LANDSMØTET SKAL VELGE SENTRALSTYRE, KONTROLLKOMITÉ OG
VALGKOMITÉ
SENTRALSTYRE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forbundsleder
Nestleder
4 styremedlemmer
Annet styremedlem
Tredje styremedlem
Fjerde styremedlem
2 styremedlemmer fra PEF-ung (den til enhver tid valgte leder og
nestleder i PEF-ung)

Kommentert [MØ4]: Forslag fra PEF Oppland: PEF-Oppland
ber sentralstyret se på dette og legge fram 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.

Sentralstyret mener dette ivaretas av valgkomiteens instruks.

8. Femte styremedlem (den til enhver tid valgte ungdomsleder valgt av
PEF-ungs landsmøte)
9. Sjette styremedlem (den til enhver tid valgte ungdomsnestleder valgt av
PEF-ungs landsmøte)
10. Første varamedlem
11. Annet varamedlem
12. Tredje varamedlem
13. Fjerde varamedlem (ungdomsstyremedlem valgt av PEF-ungs
landsmøte, personlig vara for ungdomsleder og ungdomsnestleder)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forbundsleder
Nestleder
Fire – 4 – styremedlemmer
To – 2 – styremedlemmer fra PEF-ung (den til enhver tid valgte
leder og nestleder i PEF-ung)
Første varamedlem
Andre varamedlem
Tredje varamedlem
Fjerde varamedlem (valgt av PEF-ungs landsmøte, personlig vara
for leder og nestleder PEF-ung)

Valget av sentralstyremedlemmer gjelder for 3 år. Unntatt for femte styremedlem
(ungdomsleder), sjette styremedlem (ungdomsnestleder) og tredje varamann
varamedlem (ungdomsstyremedlem) som velges av ungdomslandsmøtet.
Valget av sentralstyremedlemmer gjelder for 3 år. Unntatt for to styremedlemmer etter
pkt. 4, og Fjerde varamedlem (pkt. 8) som velges av landsmøtet til PEF-ung.

Kommentert [MØ5]: Forslag fra PEF Oppland:
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.
Forlag tatt til etterretning – endring i teksten reflekterer dette

Sentralstyrets faste medlemmer er medlemmer i representantskapet.
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Det skal etterstrebes en sammensetning hvor hele landet er representert, samt begge
kjønn og alder

Kommentert [MØ6]: Forslag fra HS- og urtikariautvalgene:
«… ønsker vi at det innlemmes i PEFs vedtekter at sentralstyret skal
ha minst ett medlem fra hvert av diagnoseutvalgene i PEF.»
På bakgrunn av innstilling i sak 18/2021 innstilles det ikke på å
innlemme denne endringen.

For å bli valgt må kandidatene oppnå minst 50% av opptalte stemmer, inklusive
blanke stemmer. Kandidatene må ha vært medlemmer av Psoriasis- og
eksemforbundet minst 1 år før valgene.
KONTROLLKOMITE:
Landsmøtet skal velge kontrollkomité bestående av:
a) Leder
b) Nestleder
c) Komitemedlem (PEF-ungs representant valgt av PEF-ungs
landsmøte)
d) Første varamedlem
e) Annet varamedlem
f) Tredje varamedlem (PEF-ungs representant valgt av PEFungs landsmøte)
Jamfør instruks for kontrollkomitéen.
VALGKOMITE:
Landsmøtet skal velge valgkomité bestående av:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Leder
Nestleder
Komitemedlem
Første varamedlem
Annet varamedlem
Tredje varamedlem

Valgkomitéen skal fremme forslag til på sentralstyre og kontrollkomité.
Jamfør instruks for valgkomitéen.
Representantskapet Sentralstyret skal fremme forslag til på valgkomité.

§ 5.4

STEMMERETT
1.

Lokalforeningenes og fylkeslagenes delegater, samt representantskapets samt
sentralstyrets medlemmer har stemmerett på landsmøtet.
Ved stemmelikhet har forbundets leder dobbeltstemme.

2.

Representantskapets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder
årsberetning og regnskap.
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Kommentert [MØ7]: Dette er dekket av §5.5 og §4

§ 5.5

VEDTAKSGYLDIGHET
Alle vedtak unntatt vedtektsendringer skjer med alminnelig flertall (simpelt flertall).
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 5.6

PROTOKOLL
Avskrift av protokollen sendes lokalforeningene, fylkeslagene, ungdomsstyret,
representantskapet, kontrollkomitéen og revisor.

§ 5.7

KONTINGENT
1. Kontingentsatsene fastsettes av landsmøtet.
2. Kontingentsatsene kan reguleres hvert år pr. 1. januar etter vedtak i
representantskapet.

§6

Kommentert [MØ8]: §6 og §6.1 foreslås fjernet, på bakgrunn
av innstilling i sak 18/2021.

REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet er forbundets høyeste besluttende myndighet mellom landsmøtene.

Representantskapet skal bestå av:

Kommentert [MØ9]: Forslag fra HS- og urtikariautvalgene:

1.

«Representantskapet skal bestå av:», som lyder «1 representant fra
hvert diagnoseutvalg».

2.
3.
4.

l representant fra hvert fylkeslag (representanten bør være den til enhver tid valgte
lederen av fylkeslaget).
Sentralstyret.
Kontrollkomiteen
l representant fra PEF-ung.

Funksjonstid for representantskapet er fra 1. april til 31.mars.
Representantskapet innkalles minst 1 gang pr. år eller når 1/3 av fylkeslagene krever dette.
Det skal behandle, og fatte vedtak i følgende saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forbundets årsberetninger.
Forbundets årsregnskaper.
Budsjetter.
Saker som framlegges av sentralstyret.
Regulering av medlemskontingenten.
Modellvedtekter for fylkeslag, Modellvedtekter for lokallag og Dokumentet ”Gyldige
vedtak”.
Forslag til landsmøtet om medlemmer til valgkomité.
Interessepolitikk.
Brukermedvirkning.
Organisasjonsutvikling.
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På bakgrunn av innstilling i sak 19/2021 innstilles det ikke på
dette endringsforslaget

11.
12.
13.

Suppleringsvalg til sentralstyret.
Innovasjon.
Revidere generalsekretærens arbeidsinstruks.

Møteleder på representantskapsmøtet skal ikke være forbundsleder.
§ 6.1

INNKALLING
Saker som fylkeslagene og lokalforeningen ønsker behandlet av representantskapet må
være sentralstyret i hende senest 6 uker før sentralstyrets møter
representantskapsmøtet. Alle innsendte saker som tilligger dette organs myndighet,
skal videreføres til behandling i representantskapet.
Forslag til saksliste sammen med saksdokumenter sendes ut senest 3 uker før møtet.
Endelig godkjenning av sakslisten føres av representantskapet.

§7

SENTRALSTYRET
Sentralstyret er ansvarlig for den daglige virksomheten, og skal:
Sørge for at virksomheten drives i samsvar med Psoriasis- og eksemforbundets
vedtekter, landsmøtets og representantskapets vedtak, etiske retningslinjer og andre
styrende dokumenter. Vedtak treffes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme. Møtene ledes av forbundets leder. Generalsekretær deltar i
styremøtene. Leder av medisinsk råd kan innkalles til møtene.
Sentralstyrets oppgaver innbefatter:
1. Være ansvarlig for disponering av forbundets midler i
overensstemmelse med landsmøtets og representantskapets vedtak og
forbundets formål.
2. Innkalle representantskapet og forberede saker som skal behandles.
3. Iverksette landsmøtets og representantskapets vedtak.
4. Ansette lønnet personell.
5. Delegere myndighet og arbeidsområder til generalsekretær.
6. Påse at det årlig utarbeides revisjonsberetning.
7. Velge autorisert revisor.
8. Oppnevne utvalg til spesielle saker.
9. Behandle saker oversendt fra PEF-ung, fylkeslag, lokalforeninger og
medlemmer.
10. Arrangere landsmøte.

§8

FYLKESLAG
Fylkeslagene er forbundets overordnede organ i fylket og skal ivareta forbundets
interesser på fylkesplan.
Fylkeslagene er organisatorisk overordnet lokalforeningene i fylket.
I fylker med bare fylkeslag ivaretar fylkeslaget funksjonen på lokalt plan.
På årsmøtet har alle personlige medlemmer som har fylt 15 år, lik møte-, tale- og
forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
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Fylkeslag skal ha vedtekter som samsvarer med modellvedtekter vedtatt av
landsmøtet. Det enkeltes fylkeslags vedtekter skal være godkjent av
representantskapet.

§9

LOKALFORENING
Lokalforeningene er forbundets overordnede organ i det gitte området, og skal ivareta
forbundets interesser på lokalplan.
I fylker med bare fylkeslag ivaretar fylkeslaget funksjonen på lokalt plan.
På årsmøtet har alle personlige medlemmer som har fylt 15 år, lik møte-, tale- og
forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.
Lokalforeningene skal ha vedtekter som samsvarer med modellvedtekter vedtatt av
landsmøtet. Den enkelte lokalforenings vedtekter skal være godkjent av sentralstyret
representantskapet.

§ 10

PEF-UNG
PEF-ung fungerer som Psoriasis- og eksemforbundets ungdomsorganisasjon, og har
ansvar for barne- og ungdomsarbeidet.
1. PEF-ung utformer selv sine vedtekter og forskrifter.
2. Hovedorganisasjonen tildeler hvert år driftsmidler til barne- og
ungdomsarbeidet.

§11

KONTROLLKOMITÉ
Kontrollkomitéen skal påse at forbundets besluttende myndigheter fatter vedtak i
overensstemmelse med vedtekter og landsmøtevedtak. Komiteens arbeid reguleres av
egen instruks.

§ 12

REGNSKAP OG REVISJON
1. Forbundets regnskap føres ved forbundets kontor.
2. Forbundets regnskap skal revideres av autorisert revisor. Revisors
revisjonsberetning legges fram for representantskapet og deretter for
landsmøtet.

§ 13

HUD & HELSE
Hud & Helse er forbundets offisielle medlemsblad. Hud & Helse skal være et ledende
fagblad innen kroniske hudsykdommer og psoriasisartritt, på papir og på nett. Bladets
målgrupper er forbundets medlemmer, helsepersonell, samarbeidspartnere, politiske
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Kommentert [MØ10]: Håndteres i budsjett årlig

myndigheter, media og andre med interesse for kroniske hudsykdommer og
psoriasisartritt.
Til grunn for bladets virksomhet ligger Lov om redaksjonell fridom i media,
forbundets vedtekter, Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og
Tekstreklameplakaten.
1. Psoriasis- og eksemforbundet er utgiver av Hud & Helse.
2. Forbundets ansatte redaktør er ansvarlig redaktør av Hud & Helse.
3. Redaksjonsrådet består av forbundsleder, leder i PEF-ung, redaktør og
generalsekretær. Redaksjonsråd opprettes og arbeider i henhold til vedtatt
mandat
4. Hud & Helse bør utgis kvartalsvis, totalt 4 ganger hvert år.

§ 14

TAP AV MEDLEMSKAP
Et medlem som i løpet av et kalenderår ikke har betalt medlemskontingenten, skal
strykes som medlem. Et medlem som har vist grov uaktsomhet mot forbundets
formålsparagraf eller skadet forbundets anseelse utad kan av sentralstyret
representantskapet utelukkes som medlem. En slik avgjørelse kan overprøves av
landsmøtet.

§ 15

OPPLØSNING.
Vedtak om oppløsning kan kun skje på ordinært eller ekstraordinært landsmøte.
Vedtak om oppløsning trenger 3/4 av avgitte stemmer, inklusive blanke stemmer.
Hvis forbundet oppløses skal de midler som forbundet råder over disponeres i
overensstemmelse med forbundets formål etter landsmøtets bestemmelser.

§ 16

ADMINISTRASJON
Forbundets administrasjon ledes av generalsekretæren i henhold til instruks. fastsatt av
representantskapet.
Generalsekretæren er forpliktet til å arbeide i tråd med forbundets målsetting og
etter de vedtak som fattes av landsmøte, representantskap og sentralstyre.
Generalsekretæren har forbundets prokura. Forbundets leder har forbundets signatur.

§ 17

FORSKNINGSFOND
Forbundet skal bygge opp et forskningsfond, som fordeles etter gjeldene statutter.

§ 18

MEDISINSK RÅD
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Arbeidet i medisinsk råd utføres etter eget mandat. Jamfør dokumentet ”Gyldige
vedtak”.

§ 19

IKRAFTTREDELSE
Vedtektene gjøres gjeldende fra landsmøtet 2021.
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