Vedtekter
§ 1. Navn:
Norsk Spielmeyer-Vogt Forening. Forkortes: NSVF

§ 2. Formål:
Foreningens formål er å arbeide til beste for barn og unge med Spielmeyer-Vogts sykdom /
Nevronal Ceroid Lipofuscinose (NCL) og disses familier.

§ 3. Medlemskap:
Alle som er interessert i de formål foreningen arbeider for kan bli medlemmer. Dette gjelder
både personer, foreninger, institusjoner, organisasjoner og firmaer.

§ 4. Årsmøtet:
Innkalling til årsmøtet skal skje med minst en måneds varsel. Forslag til årsmøtet skal være
styret i hende minst 14 dager før møtet avholdes. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av
juni. Foreningens øverste myndighet tilligger årsmøtet.
Alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og har
rett til å la seg velge til representant.
Årsmøtets plikter:
a. Behandle styrets årsberetning og regnskap. Rapporteringsår og regnskapsår følger
kalenderåret. Det bør også avgis halvårsrapport for perioden fra årsskiftet til årsmøtet.
b. Velge styrets medlemmer og varamedlemmer, valgkomité, revisor og redaktør for
foreningens internettsider. Alle valg gjelder for ett år, fram til neste årsmøte.
c. Fastsette kontingent for ordinære medlemmer. Støttemedlemskontingent er valgfri, dog
minst like stor som ordinær kontingent.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller hvis minst 1/3 av de stemmeberettigede
medlemmer krever det.
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§ 5. Styret:
I tiden mellom årsmøtene delegeres årsmøtets myndighet til styret, som innenfor rammen av
årsmøtets beslutninger og retningslinjer skal forvalte foreningens anliggender i alle spørsmål.
Styret skal ha 2-5 medlemmer og 1-3 varamedlemmer. Styret fordeler selv verv og oppgaver
mellom seg. Personer over 15 år med NCL og deres pårørende skal til enhver tid ha flertall i
styret. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede.

§6. Økonomisk støtte fra NSVF:
Kun 2 medlemmer pr. familie som har eller har hatt barn med Spielmeyer-Vogts sykdom /
NCL, kan påregne økonomisk støtte i forbindelse med foreningens kurs og møter.

§7. Vedtektsendringer.
Endringer av eller tillegg til disse vedtekter kan vedtas av årsmøtet med vanlig flertall.

§8. Nedleggelse.
Nedleggelse av NSVF kan skje på årsmøtet med 2/3 flertall. Foreningens eventuelle midler
overføres til den forening som har nærmest beslektede formål.

Disse vedtektene, som er en revisjon av vedtekter fra 2014, er vedtatt på årsmøtet
30. mai 2015 og trer i kraft fra vedtakelsestidspunktet.
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