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§ 1. NAVN 
Foreningens navn er Sarkomer. 
 
§ 2. FORMÅL 
Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt 
sarkom og deres pårørende.  Foreningen skal være samarbeidende med 
Kreftforeningen og det faglige miljø ved Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi 
ved OUS – Radiumhospitalet, og Kompetansetjenesten for sarkomer og 
Referansegruppene hvor Sarkomer skal være representert med en representant i 
styret til Referansegruppene. 
 
§ 3 FORENINGENS OPPGAVER ER Å:  
a)   være til støtte for personer som har eller har hatt sarkom og deres familie  

(likemannsarbeid) 
b) informere medlemmene og andre om fremskritt innen behandlingen av 

sarkomer, inklusiv behandling og oppfølging av komplikasjoner.  
c) informere leger og andre om risiko for, symptomer på og diagnostisering av 

sarkomer 
d) bedre behandlings– og rehabiliteringstilbud til pasienter som er rammet av 

sarkomer 
e) fremme rettigheter og krav overfor myndigheter, leger og annet fagpersonell 
f)   drive en webside 
 
§ 4. MEDLEMSKAP 
Foreningen består av vanlige medlemmer, familemedlemmer og støttemedlemmer 
 
a) Medlemmer 
Rett til medlemskap har alle som har eller har hatt sarkom og deres 
ektefelle/samboer/partner/nær pårørende. 
 
b) Støttemedlemmer 
Rett til støttemedlemskap har alle andre som ønsker å støtte foreningens arbeid, og 
som ønsker å motta informasjon fra foreningen.  
 
c) Familiemedlemmer 
Rett til familemedlemskap har alle som har eller har hatt sarkom og deres familie. 
 
§ 5. KONTINGENT 
Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet.  Styret kan i 
særlig tilfelle innvilge fritt medlemskap. Fritt medlemsskap gir ikke demokratiske 
rettigheter i organisasjonen. 
 
§ 6. STYRE 
Foreningen skal ha et styre som er ansvarlig for foreningens drift. Styret skal 
avlevere årsberetning på årsmøtet. 
 
Styret skal bestå av mellom 6 og10 medlemmer. Sarkompasienter, tidligere 



sarkompasienter og pårørende skal alltid være i flertall i styret i Sarkomer. 
 
Styret skal bestå av mellom 3 og 5 medlemmer som er sarkompasienter eller 
tidligere har vært sarkompasienter. Styret skal også bestå av mellom 1 og 3 
medlemmer som er pårørende, og det skal i styret også være 2 medlemmer som er 
helsepersonell/fagpersoner som jobber med kreft/sarkom.  
 
Styret og styrets leder velges for 2 år, men slik at ikke mer enn 4 av styret kan byttes 
ut samtidig.  
 
For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 4 være til stede. Ved likt 
stemmetall har styrets leder dobbeltstemme. 
 
Det er styrets leder som representerer foreningen utad og er den som på foreningens 
vegne underskriver offisielle dokumenter og gir offentlige uttalelser.  Styrets leder 
er leder av styremøtene.  
 
Dersom det ikke er ansatt noen daglig leder, er det styrets leder som forestår 
foreningens daglige drift. Dersom det er ansatt en daglig leder, har denne møteplikt 
og talerett i styret. 
 
§ 7. ÅRSMØTE 
a) Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.  Årsmøtet velger styre og 
valgkomité med simpelt flertall. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 
utgangen av mai måned på sted som  fastsettes av styret.  Dersom styret finner det 
hensiktsmessig å kombinere årsmøtet med et annet arrangement, skal det likevel 
være anledning til det på annen tid av året.  Ekstraordinært  årsmøte kan innkalles av 
styret når det oppstår situasjoner som etter styrets eller revisors oppfatning er av en 
slik karakter at årsmøtet bør ta stilling til dem.  Styret må innkalle til ekstraordinært 
årsmøte når minst 20 % av medlemmene krever det. 
 
b) Adgang til årsmøtet har de medlemmene som har betalt årskontingenten for 
inneværende år. Innkallelse med saksliste skal sendes medlemmene senest 1 måned 
før årsmøtet.  Sakspapirer sendes ut til påmeldte årsmøtedeltakere senest 14 dager 
før årsmøtet. 
 
c) Ved avstemning på årsmøtet har alle fremmøtte medlemmer stemmerett.  
Støttemedlemmer har stemmerett på årsmøtet.  Familiemedlemmer har også 
stemmerett ved årsmøtet. Enhver med stemmerett kan kreve skriftlig avstemning.  
Beslutninger krever simpelt flertall dersom ikke annet følger av vedtektene. 
Forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte med stemmerett.   
 
d) Årsmøtet kan med bindende virkning kun treffe beslutninger i saker som 
framkommer av innkallelsen, jfr pkt b). Forslag til endringer i vedtektene må være 
styret i hende senest 5 uker før årsmøtet. 
 
e) Årsmøtet vedtar årsberretning og regnskap. 



 
§ 8. VALGKOMITÉ 
Årsmøtet velger en valgkomité på 3 medlemmer og en vararepresentant. Valgkomiteens 
medlemmer kan ikke samtidig være medlem av styret.  
 
Valgkomiteen skal avgi innstilling for valg av medlemmer til styret.  Innstillingen skal sendes ut 
sammen med innkalling til årsmøtet. 
 
 
§ 9. KREFTFORENINGEN 
Sarkomer skal være tilsluttet Kreftforeningen som assosiert medlem, jfr Kreftforeningens 
vedtekter § 2-1 d, og skal inngå samarbeidsavtale med Kreftforeningen. 
 
 
§ 10. SAMARBEID 
Foreningen skal arbeide for å: 
1 Etablere gode samarbeidsforhold med andre pasientforeninger. 
2 Etablere gode samarbeidsforhold med fagpersoner og helsepersonell i det offentlige 

helsevesen. 
3 Etablere gode samarbeidsrelasjoner med tilsvarende pasientforeninger internasjonalt. 
 
 
§ 11. LOKALE FORENINGER 
Det kan etableres lokale foreninger med egne styrer. De lokale foreningene er 
underlagt foreningens vedtekter og de retningslinjer som er vedtatt. Lokale 
foreninger må godkjennes av styret. 
 
De lokale foreningene skal sende årsberetning og regnskap til styret innen 1. mars. 
 
Lokalforeningene er underlagt foreningens styre, og styret har fullmakt til å oppløse 
en lokalforening eller dets styre dersom styret finner det nødvendig.  
 
 
§ 12 REGNSKAP/REVISJON 
Foreningens regnskapsår faller sammen med kalenderåret.  Regnskapet skal 
revideres av registrert revisor.  
 
 
§ 13. OPPLØSNING AV FORENINGEN 
Et forslag om oppløsning av foreningen kan bare vedtas i et ekstraordinært årsmøte 
som innkalles med dette som eneste sak på dagsordenen.  For at en oppløsning skal 
kunne vedtas, må minst 2/3 av de avgitte stemmer være avgitt for oppløsning. 
 
De aktiva foreningen eier ved oppløsning etter at alle passiva er dekket, skal gis til 
Kreftforeningen. 
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