Forslag til vedtektsendringer på Landsmøte 27 april 2019
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 1 Navn
Organisasjonens navn er MOMENTUM - Foreningen for arm- og benprotesebrukere.
Forslag til ny § 1:
§ 1 Navn
Organisasjonens navn er MOMENTUM – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere.
Begrunnelse: foreningen har potensiale til å inkludere flere, hvilket bør komme tydeligere frem i
vedtektene. Dette gjør det derimot ikke nødvendig å endre profil før vi går inn for dette for fullt i
løpet av de neste årene.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 2 Formål
Momentum er en interesseforening for amputerte/protesebrukere , deres pårørende og andre
interesserte.
Foreningen er landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig og selvstendig i alle sine
beslutninger.
Momentum søker å bidra til at amputerte/protesebrukere og deres pårørende opplever mest mulig
livsglede, aktivitet og egen mestring gjennom inspirasjon, informasjon og motivasjon.
Momentum skal gjennom likepersonsarbeid, sosialpolitisk arbeid, opplæring, informasjon, rådgivning
og støtte til forskning søke å bedre de medisinske, sosiale og økonomiske vilkår
for amputerte/protesebrukere, deres pårørende og andre interesserte.
Forslag til ny § 2:
§ 2 Formål
Momentum er en interesseforening for amputerte, dysmelister, ortosebrukere, deres pårørende og
andre interesserte.
Foreningen er landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig og selvstendig i alle sine
beslutninger.
Momentum søker å bidra til at amputerte, dysmelister, ortosebrukere og deres pårørende opplever
mest mulig livsglede, aktivitet og egen mestring gjennom inspirasjon, informasjon og motivasjon.
Momentum skal gjennom likepersonsarbeid, sosialpolitisk arbeid, opplæring, informasjon, støtte til
forskning søke å bedre de medisinske, sosiale og økonomiske vilkår for amputerte, dysmelister,
ortosebrukere, deres pårørende og andre interesserte.
Begrunnelse: Dersom vi skal inkludere flere pasient- og brukergrupper som har felles interesser,
må også deres interesser ivaretas tydelig gjennom formålene med organisasjonen. Rådgivning bør vi
være varsomme med mht. faglig kompetanse og innsikt. Det finnes andre og bedre instanser hvor
dette skal ivaretas. Det er også en fare for at det kan legge beslag på kapasiteter.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 3 Medlemskap
Flertallet av organisasjonens medlemmer skal bestå av arm og/eller benamputerte, protesebrukere og
deres pårørende. Barn under 15 år representeres av sine foresatte.

Husstander som består av en amputert/protesebruker og en eller flere husstandsmedlemmer kan
tegne seg som familiemedlem. Organisasjoner og bedrifter kan opptas som bedriftsmedlemmer.
Andre interesserte kan opptas som personlige medlemmer.
Et enstemmig hovedstyre kan utnevne en person som har gjort Momentum særlig store tjenester til
æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Forslag til ny § 3:
§ 3 Medlemskap
Flertallet av organisasjonens medlemmer skal bestå av amputerte, dysmelister, ortosebrukere og
deres pårørende. Barn under 15 år representeres av sine foresatte.
Husstander som består av en amputert, dysmelist, ortosebruker og/eller en eller flere
husstandsmedlemmer kan tegne seg som familiemedlem. Organisasjoner og bedrifter kan opptas som
bedriftsmedlemmer.
Andre interesserte kan opptas som personlige medlemmer.
Et enstemmig hovedstyre kan utnevne en person som har gjort Momentum særlig store tjenester til
æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Begrunnelse: Dersom vi skal inkludere flere pasient- og brukergrupper som har felles interesser,
må også de være omfattet som en del av medlemsmassen vi må være i flertall av.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 7 Sammensetning og delegater
Landsmøtet består av valgte delegater fra fylkeslagene og hovedstyrets medlemmer.
Kun disse har tale og stemmerett. Øvrige medlemmer kan møte som observatører.
Representasjonen beregnes slik: Fylkeslagene har to delegater pr. fylkeslag, som blir valgt på
fylkeslagenes årsmøter.
Flertallet av delegatene skal bestå av amputerte/protesebrukere og/eller deres pårørende.
Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater på landsmøtet. Fylkeslagene skal
sende oversikt til hovedstyret over sine delegater og varamedlemmer senest 8 uker før Landsmøtet.
Forslag til ny § 7:
§ 7 Sammensetning og delegater
Landsmøtet består av valgte delegater fra fylkeslagene og hovedstyrets medlemmer. Fylkeslagenes
delegater og sittende hovedstyre har stemme- og talerett. Øvrige medlemmer kan møte som
observatører.
Representasjonen beregnes slik: Fylkeslagene oppnevner to delegater pr. fylkeslag, som blir valgt på
fylkeslagenes årsmøter.
Flertallet av delegatene skal bestå av amputerte, dysmelister, ortosebrukere og/eller deres
pårørende.
Bare medlemmer som har betalt kontingent kan være delegater på landsmøtet. Fylkeslagene skal
sende oversikt til hovedstyret over sine delegater og varamedlemmer senest 8 uker før Landsmøtet.
Begrunnelse: Forslag til forskriften om regelverket til BufDir (som nå er på høring) krever at
sittende hovedstyre har stemmerett. For øvrig må nye «interessegrupper» inkluderes i alle
paragrafer, dersom det er tilfellet for § 1.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 10 Nominasjon
Fylkeslagene sender forslag på kandidater til tillitsverv i hovedstyret til valgkomiteen innen utgangen

av februar måned.
Valgkomiteens innstilling skal sendes hovedstyret senest 8 uker før landsmøtet. Innstillingen sendes
landsmøtedelegatene sammen med innkallingen og saksdokumentene.
Landsmøtet kan ved benkeforslag foreslå andre personer enn de innstilte. Disse skal være godkjent
av vedkommendes fylkeslag.
Forslag til ny § 10:
§ 10 Nominasjon
Fylkeslagene sender forslag på kandidater til tillitsverv i hovedstyret til valgkomiteen senest første
januar samme år som Landsmøtet.
Valgkomiteen innstiller de kandidatene valgkomiteen mener er best egnet til styret.
Valgkomiteens innstilling skal sendes hovedstyret senest 8 uker før landsmøtet.
Innstillingen sendes landsmøtedelegatene sammen med innkallingen og saksdokumentene.
Landsmøtet kan ved benkeforslag foreslå andre kandidater enn de innstilte.
Disse skal være godkjent av det aktuelle fylkeslag før kandidaten kan foreslås for landsmøtet.
Begrunnelse: Valgkomiteen må starte sitt arbeid med å finne kandidater til vervene tidlig. Nyere
erfaringer viser at innkomne forslag fra fylkeslagene da må komme tidlig nok inn i prosessen for
valgkomiteen, slik at man unngår at valgkomiteen foreslår noen som føler de må ha tillit fra
fylkeslaget, og at fylkeslagets forslag bør være i tråd med valgkomiteens innstilling.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 13 Sammensetning
Hovedstyret skal bestå av styreleder, nestleder, minimum 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Ved valg til hovedstyret skal det om mulig tas hensyn til fordeling etter geografi, kjønn og alder.
Hovedstyrets flertall skal være amputerte/protesebrukere og/eller deres pårørende. Den som velges
til styret, må ha betalt kontingent. Representanter fra ortopediske verksted, leverandører av
protesetekniske komponenter, helseinstitusjoner eller andre bedriftsmedlemmer kan ikke velges til
hovedstyret og har heller ikke stemmerett.
Hovedstyrets medlemmer velges for to år av gangen
Forslag til ny § 13:
§ 13 Sammensetning
Hovedstyret skal bestå av styreleder, nestleder, minimum 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Ved valg til hovedstyret skal det om mulig tas hensyn til fordeling etter geografi, kjønn og alder.
Hovedstyrets flertall skal være amputerte, dysmelister, ortosebrukere og/eller deres pårørende. Den
som velges til styret, må ha betalt kontingent. Representanter fra ortopediske verksted, leverandører
av protesetekniske komponenter, helseinstitusjoner eller andre bedriftsmedlemmer kan ikke velges
til hovedstyret og har heller ikke stemmerett.
Hovedstyrets medlemmer velges for to år av gangen. Halvparten av hovedstyrets medlemmer velges
for to perioder av gangen.
Begrunnelse: se begrunnelse til §§ 1, 2 og 3. Hovedstyret bør i tillegg ha en viss kontinuitet i driften
av organisasjonen, hvilket bør komme frem av vedtektene hvor enkelte som velges inn må sitte i mer
enn èn periode.
Gjeldende vedtekter i dag:

§ 16 Navn
Momentum ”fylke” - Foreningen for arm- og benprotesebrukere. Et fylkeslag kan bestå av ett eller
flere fylker.
Forslag til ny § 16:
§ 16 Navn
Momentum ”fylke” – Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere. Et fylkeslag kan bestå
av ett eller flere fylker.
Begrunnelse: se begrunnelse til §§ 1, 2, 3 og 13.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 18 Fylkeslagets årsmøte
Fylkesårsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet holdes samme år som Landsmøtet,
annet hvert år, innen utgangen av februar mnd. Fylkesstyret innkaller medlemmene senest fire uker
før fylkesårsmøtet.
Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg
velge til representanter.
Innkalling med saksliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som
skal behandles på fylkesårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før
fylkesårsmøtet.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på fylkesårsmøtet må være fylkesstyret i hende senest
seks uker før fylkesårsmøtet.
Forslag til ny § 18:
§ 18 Fylkeslagets årsmøte
Fylkesårsmøtet er fylkeslagets høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet holdes annet hvert år, innen nyttår
året før Landsmøtet. Fylkesstyret innkaller medlemmene senest fire uker før fylkesårsmøtet.
Alle medlemmer som har fylt 15 år har møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg
velge til representanter.
Innkalling med saksliste, regnskap, årsmelding, valgkomiteens innstilling og andre dokumenter som
skal behandles på fylkesårsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest tre uker før
fylkesårsmøtet.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på fylkesårsmøtet må være fylkesstyret i hende senest
seks uker før fylkesårsmøtet.
Dersom fylkesårsmøte i praksis ikke lar seg gjennomføre etter vedtektene, kan hovedstyret gi
dispensasjon til å gjennomføre fylkesårsmøte på en praktisk gjennomførbar måte.
Begrunnelse: noen fylkeslag sliter med å møtes. Når fylkeslagets årsmøter må avholdes innen nyttår
året før Landsmøtet, elimineres tidsfristen for når fylkesårsmøtet må avholdes. Men dersom dette
ikke vedtas, og fylkesårsmøtene må gjennomføres mer praktisk på en annen måte, bør det være
åpning for dette. Dette må derimot være en unntaksregel som får anvendelse i særskilte tilfeller.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 19 Dagsorden
Dagsorden for fylkesårsmøte:
1)
åpning, herunder registrering av møtedeltagere
2)
konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær og to stemmeberettigede
medlemmer, som skal undertegne protokollen, tellekorps på to personer

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

godkjenning av dagsorden
styrets årsberetning
regnskap (de som har eget regnskap)
enkeltsaker fremmet av medlemmer eller fylkesstyret
handlingsplan
budsjett
valg av
- leder
- nestleder
- minimum et styremedlem
- inntil to varamedlemmer
Valg av valgkomite
Valg av delegater med vara til Landsmøtet
Valg av kandidater til hovedstyret

Forslag til ny § 19:
§ 19 Dagsorden
Dagsorden for fylkesårsmøte:
1) åpning, herunder registrering av møtedeltagere
2) konstituering, herunder valg av møteleder, møtesekretær og to stemmeberettigede
medlemmer, som skal undertegne protokollen, tellekorps på to personer
3) godkjenning av dagsorden
4) styrets årsberetning
5) regnskap (de som har eget regnskap)
6) enkeltsaker fremmet av medlemmer eller fylkesstyret
7) handlingsplan
8) budsjett
9) valg av
– leder
– nestleder
– styremedlemmer
– varamedlemmer
10) Event. valg av valgkomite
11) Valg av delegater med vara til Landsmøtet
12) Event. forslag av kandidater til hovedstyret
Begrunnelse: enkelte fylkeslag har store reiseavstander og få medlemmer. For at fylkeslaget skal
kunne fungere, er det viktig at de har muligheten til å fungere med de personene de reelt har til
rådighet, og ikke presses til å finne tillitsvalgte for å fylle et verv for vervets skyld. Enkelte steder er
det ikke behov for flere enn et par ansvarlige personer lokalt for å håndtere organisasjonsarbeidet.
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer avhenger av kravene til fylkesstyrets sammensetning i §
22.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 21 Valgkomité
Valgkomiteen innstiller kandidater til valg på fylkesårsmøtet.
Valgkomiteens innstilling sendes fylkeslaget senest fire uker før fylkesårsmøtet.
Fylkesårsmøtet kan selv foreslå andre personer enn de innstilte.

Hvis personene ikke selv er til stede, må det fremlegges skriftlig godkjenning fra personene.
Forslag til ny § 21:
§ 21 Valgkomité
Valgkomiteen innstiller kandidater til valg på fylkesårsmøtet.
Valgkomiteens innstilling sendes fylkeslaget senest fire uker før fylkesårsmøtet.
Fylkesårsmøtet kan selv foreslå andre personer enn de innstilte.
Hvis personene ikke selv er til stede, må det fremlegges skriftlig godkjenning fra personene.
I fylkeslag hvor det ikke eksisterer en aktiv valgkomitè og/eller aktiv medlemsmasse, kan kandidater
innstilles etter initiativ fra enkeltmedlemmer i organisasjonen.
Begrunnelse: i enkelte fylkeslag kan det være dårlig kommunikasjon og/eller engasjement som gjør
det praktisk utfordrende å få det formelle til å fungere slik det har vært ønskelig tidligere. Dette må
få en bedre praktisk løsning som landsmøtet kan stille seg bak, og som vil gjøre det mulig å få det til å
fungere på områder med få tillitsvalgte, medlemmer eller kandidater.
Gjeldende vedtekter i dag:
§ 22 Fylkesstyret og sammensetning
Lokalstyret består minimum av fylkesleder, nestleder og økonomiansvarlig. Styrets medlemmer velges
for 2 år om gangen. Flertallet av styremedlemmene skal være amputert/protesebruker og/eller deres
pårørende og ha betalt kontingent.
Forslag til ny § 22:
§ 22 Fylkesstyret og sammensetning
Lokalstyret består minimum av fylkesleder og nestleder. Om mulig er det ønskelig med ett til tre
styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Flertallet av styremedlemmene skal
være amputert, dysmelist, ortosebruker og/eller deres pårørende og ha betalt kontingent.
Begrunnelse: Se begrunnelse for § 20.

