Vedtekter
Vedtatt på landsmøte 27.– 29. oktober 2017
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Vedtekter

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

§ 2 Formål
LHL er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte-,
kar- og lungesykdom og deres pårørende.
LHL skal:
• påvirke samfunnet til full likestilling og deltakelse
• drive helsefremmende arbeid
• være møteplass og nettverk
• utvikle helsetilbud med høy medisinskfaglig kvalitet og
pasienttilfredshet
• styrke samholdet blant mennesker med ulike sykdommer

§ 3 Tjenestetilbud
For å sikre et godt helsetilbud til hjerte-, kar- og lungesyke driver LHL
egne klinikker. LHLs helsetilbud skal ha høy medisinskfaglig kvalitet,
pasientsikkerhet og pasienttilfredshet. Ulike sykdommer henger i mange
tilfeller nært sammen, og mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom
har derfor ofte også andre diagnoser. En rekke sykdommer øker risikoen
for hjerte-, kar- og lungesykdom. Det er derfor naturlig at LHL også
utvikler behandlingstilbud for andre diagnoser enn hjerte, kar- og
lungesykdom.
LHL skal som tilbyder av helsetjenester:
• utvikle tjenestetilbudet til mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom
• utvikle tjenestetilbud til mennesker med andre diagnoser enn
hjerte-, kar- og lungesykdom
• ivareta pårørende og anerkjenne deres betydning ved behandling
og rehabilitering
• legge særlig vekt på å gi pasientene gode opplevelser og ha høy
pasienttilfredshet
• legge særlig vekt på høy medisinskfaglig kvalitet og pasientsikkerhet
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§ 4 Medlemskap
Alle som støtter LHLs formål kan bli medlem av LHL.
LHL har hovedmedlemskap, husstandsmedlemskap, direkte medlemskap
og bedriftsmedlemskap.
Medlemskap i LHL tegnes for ett år av gangen og følger kalenderåret.
Ved manglende betaling opphører gyldig medlemskap ni måneder etter
kontingentforfall. Husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for et medlem og husstandsmedlemskap for de øvrige.
Hoved- og husstandsmedlemmer har fulle demokratiske rettigheter i LHL.
Direkte medlemskap kan tegnes av alle som har betalt minimum 5
ganger ordinær kontingent ved gave til LHL, gjennom kjøp av tjenester
eller produkter i LHL eller LHL-eide virksomheter. Direkte medlemskap gir
tilgang til LHLs fordelsprogram, men ikke demokratiske rettigheter i LHL.
Bedriftsmedlemskap kan tegnes av virksomheter som støtter LHLs formål.
Bedriftsmedlemskap gir ikke demokratiske rettigheter i LHL.
I LHL kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli
utelukket fra tillitsverv.

§ 5 LHLs oppbygning
Lokallaget er grunnorganisasjonen.
Fylkesutvalget velges av lokallagene i fylket.
Sentralstyret står for den daglige styring av organisasjonen.
Landsstyret er høyeste myndighet mellom landsmøtene.
Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.

§ 6 LHLs beslutningsregler
I LHL fatter møter, styrer, råd og utvalg gyldig vedtak når over halvparten
av de avgitte stemmer er for. Ved stemmelikhet anses et forslag som ikke
vedtatt. Ved stemmelikhet ved valg foretas ny avstemning. Hvis det
fortsatt er stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Styrer, råd og utvalg er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
medlemmene er til stede, inklusiv leder eller nestleder.
Vedtak om vedtektsendring og om deling, sammenslutning og oppløsning
krever minst 2/3 av de avgitte stemmene for å være gyldig.
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§ 7 Sammensetning av styrende organer
Et flertall av medlemmene i lokallagsstyrene, fylkesutvalgene, sentralstyret,
landsstyret og landsmøtet må bestå av mennesker med hjerte-, kar- eller
lungesykdom eller deres pårørende.

§ 8 Lokallag
Medlemmene samles i lokallag som er LHLs grunnorganisasjon. Lokallaget
er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker med hjerte-,
kar- og lungesykdom og deres pårørende. Lagets navn skal være LHL
kommune/stedsnavn.
Lokallagene skal bygge nettverk ved å arrangere samlinger, likemannstilbud,
studietiltak, utpeke brukerrepresentanter og delta i LHLs kampanjer.
Lokallaget skal påvirke prioriteringene i lokalsamfunnet til det beste for
hjerte-, kar- og lungesyke.
Lokallagene skal ikke ha egne vedtekter.
Lokallagsstyret består av lagleder samt minimum 2 medlemmer og
2 varamedlemmer:
• leder velges for 1 år
• studieleder og likemannsansvarlig velges for 2 år (rullerende valg)
• 2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg)
• eventuelle øvrige styremedlemmer velges for 2 år
• nestleder utpekes av og blant styrets medlemmer
LHLs lokallag skal avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år.
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Styret innkaller årsmøtet med
minst 4 ukers varsel til medlemmene. Innkallingen skal gjøre oppmerksom
på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
2 uker før møtet. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste.
Årsmøtets saksliste skal omfatte:
• konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av
møteleder(e), protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer
• godkjenning av årsberetning og regnskap jfr § 18
• behandling av innkomne forslag og uttalelser
• fastsettelse av budsjett
• valg av styre
• valg av representant til fylkesårsmøtet, og to vararepresentanter
i nummerert rekkefølge
• valg av representant til LHLs landsmøte, og to vararepresentanter
i nummerert rekkefølge (hvert 3. år)
• valg av 2 personer til å kontrollere og signere regnskapet
		5

•

valg av valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer samt 		
1 vararepresentant

Valgkomiteen velges for 1 år.
I lokallaget har bare personer med gyldig medlemskap stemmerett. Styret
har ikke stemmerett ved godkjenning av årsberetning og årsregnskap.
Styret har ansvar for å organisere lagets virksomhet slik at medlemmene
får de beste muligheter til å engasjere og aktivisere seg. Styret kan
oppnevne arbeidsgrupper.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lagets medlemmer krever
det, eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles
med minst 3 ukers varsel til medlemmene. Med styrets innkalling skal
følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er
meddelt i innkallingen.

§ 9 Lag i utlandet
LHL-lag i utlandet er ikke tilknyttet noe fylke, men har direkte tilknytning
til LHL.
Kontingenten fordeles med 40% til lokallaget og 60% til LHL.
LHL-lag i utlandet deltar ikke på aktiviteter i regi av fylkesutvalgene
(lagsamlinger osv).
LHL-lag i utlandet kan delta på kurs og samlinger i regi av LHL på samme
premisser som øvrige lokallag.
I det øvrige gjelder LHLs vedtekter, herunder "§ 8 Lokallag" også for lag 		
i utlandet.

§ 10 Fylkesutvalg
Fylkesutvalget velges av lokallagene i fylket. Fylkesutvalgets navn skal være
LHL fylkets navn. Dersom det er hensiktsmessig, kan flere fylker danne et
felles fylkesutvalg. I slike tilfeller fastsettes navnet av sentralstyret.
Fylkesutvalget skal bygge nettverk gjennom å arrangere lagsamlinger samt
tilrettelegge for styrking og deling av kompetanse innenfor likemannsområdet, studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer.
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Fylkesutvalget består av 3-5 personer samt 2 vararepresentanter:
Obligatoriske utvalgsmedlemmer:
• leder velges for 1 år
• fylkesstudieleder og likemannskoordinator velges for 2 år 		
(rullerende valg)
• 2 vararepresentanter velges for 2 år (rullerende valg)
• nestleder utpekes av og blant fylkesutvalgets medlemmer
Eventuelle øvrige utvalgsmedlemmer:
• 1 eller 2 utvalgsmedlemmer velges for 2 år (ved 2 representanter 		
rullerende valg)
Fylkesutvalget skal avholde årsmøte innen utgangen av mars hvert år.
Utvalget innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til lokallagene.
Med innkallingen skal følge forslag til saksliste.
Årsmøtets saksliste skal omfatte:
• konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av
møteleder(e), 2 protokollunderskrivere og andre møtefunksjonærer
• gjennomgang av status og planer i lagene for likemannsområdet,
studieområdet, brukermedvirkning og LHLs kampanjer
• valg av fylkesutvalg
• valg av en representant til landsstyret i tillegg til valgt sittende leder,
slik at begge kjønn er representert, og en personlig vararepresentant
for begge representanter av samme kjønn
• valg av valgkomité bestående av leder, 2 medlemmer samt 		
1 vararepresentant. Valgkomiteen velges for 1 år
Fylkesutvalg som velger å ha egen økonomisk aktivitet registrerer fylkesutvalgets medlemmer som styre og er selv ansvarlig for å føre og avlegge
regnskap for denne aktiviteten i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
Sakslisten på årsmøtet i disse fylkene skal i tillegg omfatte:
• godkjenne årsberetning og regnskap
• behandling av eventuelle innkomne forslag fra lagene. Forslag skal
være fylkesutvalget i hende 2 uker før møtet.
• behandle handlingsplan og budsjett
• velge revisor i henhold til § 18
På årsmøtet har lagenes valgte representanter stemmerett. Hvert lag har
en stemme.
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Fylkesutvalget kan ved behov oppnevne arbeidsgrupper.
Et medlem av fylkesutvalget kan ikke sitte mer enn 8 år sammenhengende. Fylkets 2 representanter i landsstyret kan ikke sitte mer enn 8 år
sammenhengende.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når 1/3 av lokallagene krever det,
eller når styret mener det er påkrevet. Ekstraordinært årsmøte innkalles
med minst 3 ukers varsel til lokallagene.
Med utvalgets innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært årsmøte kan
bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen.

§ 11 Landsmøtet
Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og kan avgjøre ethvert spørsmål
innenfor LHL. Landsmøtets vedtak er bindende for hele organisasjonen.
Landsmøtets oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere
resultatene og foreta valg.
Landsmøtet holdes hvert tredje år.
Sentralstyret innkaller landsmøtet med 5 måneders skriftlig varsel til
lagene. Med innkallingen skal følge foreløpig saksliste og frist for innsending
av forslag. Saker som lagene ønsker behandlet, må være sentralstyret i hende
2 måneder før landsmøtet. Endelig forslag til saksliste og alle saker, inklusiv
kontrollkomiteens rapport, skal være lagene i hende senest 1 måned før
landsmøtet.
Landsmøtets saksliste skal omfatte:
• konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av
møteledere, sekretærer, tellekorps og andre møtefunksjonærer
• orientering om årsberetning og årsregnskap i landsmøteperioden
• orientering og debatt om aktiviteter i landsmøteperioden
• debatt om planer for kommende landsmøteperiode
• debatt om interessepolitisk program for kommende landsmøteperiode
• behandling av innkomne forslag og uttalelser
• valg av sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité
Landsmøtet skal godkjenne protokollen fra møtet.
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Landsmøtet består av en utsending fra hvert lag samt landsstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen, tilsluttede organisasjoner og en representant fra
hver interessegruppe.
Lagenes utsendinger og tilsluttede organisasjoner har tale-, forslags- og
stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og interessegruppene har tale- og forslagsrett.
Landsmøtet er, så langt økonomi og plass tilsier, åpent for gjester og
observatører.
Ekstraordinært landsmøte skal innkalles når 1/3 av lagene krever det, eller
når sentralstyret mener det er påkrevet. Ekstraordinært landsmøte innkalles
med minst 2 måneders skriftlig varsel til lagene. Med sentralstyrets
innkalling skal følge saksliste. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle
de saker som er meddelt i innkallingen.

§ 12 Landsstyret
Landsstyret er LHLs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det har
ansvaret for at organisasjonens virksomhet blir drevet i samsvar med
vedtektene og landsmøtets vedtak.
Landsstyret ledes av sentralstyrets leder og består av sentralstyret og
2 representanter fra hvert fylke. Fylkenes representanter skal være den til
enhver tid sittende leder av fylkesutvalget og en annen representant fra
fylket, valgt på årsmøtet arrangert av fylkesutvalget, slik at begge kjønn er
representert. For hver av representantene fra fylket skal det velges en
personlig vara av samme kjønn.
Begrensning i valgperiode for landsstyrets medlemmer, se §§ 10 og 13.
Landsstyret møter når sentralstyret bestemmer det, eller når minst 1/3
av de øvrige medlemmene krever det. Det skal holdes minimum 2 møter
i landsstyret i året.
Landsstyret bestemmer tidspunkt for landsmøtet.
Landsstyret skal godkjenne organisasjonens årsregnskap og årsberetning
senest 6 måneder etter regnskapsårets utgang og gi orientering om dette
til landsmøtet. Sentralstyret har ikke stemmerett i disse sakene.
Landsstyret velger revisor.
				
		9

Landsstyret fastsetter LHLs medlemskontingent etter forslag fra sentralstyret.
Beslutning i sentralstyret om et vedtaks lovlighet i LHLs organisasjonsledd,
kan ankes inn for landsstyret, som tar endelig avgjørelse.
Det føres protokoll fra alle møter i landsstyret. Landsstyret godkjenner
protokollen som deretter er tilgjengelig for alle.
Utgiftene til landsstyrets virksomhet dekkes av organisasjonen sentralt.

§ 13 Sentralstyret
Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger samt styre
LHLs organisasjon og virksomheter.
Sentralstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og 8 styremedlemmer med
8 varamedlemmer valgt i rekkefølge. I tillegg kommer 3 representanter
med 3 varamedlemmer for de ansatte, som velges av de ansatte selv.
Ved stemmelikhet har sentralstyrets leder dobbeltstemme.
Sentralstyret innkalles av styreleder eller når minst 1/3 av styret krever det.
Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn 9 år sammenhengende.
Sentralstyrets ansvarsområde omfatter:
• innstilling til landsmøtet i alle saker utenom valg
• fastsettelse av LHLs årlige planer og budsjett
• avgivelse av LHLs årsberetning og revidert regnskap
• utvikling av LHLs politikk og organisasjon
• representasjon i styrer, råd og utvalg
• oppnevning av arbeidsgrupper
• forvaltning av LHLs signatur og fullmakter
• utarbeiding av LHLs overordnede arbeidsgiverpolitiske retningslinjer
• avgjørelse i alle administrative spørsmål
• ansettelse av LHLs generalsekretær
Det føres protokoll fra alle møter i sentralstyret. Sentralstyret skal godkjenne
protokollen som deretter er tilgjengelig for alle.
Ved uenighet om et vedtaks lovlighet i LHLs organisasjonsledd, kan dette
ankes inn for sentralstyret.
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Sentralstyrets medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd
i organisasjonen, unntatt valgkomiteen og kontrollkomiteen.
Sentralstyrets arbeidsutvalg (AU) består av leder, 1., og 2. nestleder.
Sentralstyret vedtar retningslinjer for AU.

§ 14 Interessegrupper og tilsluttede organisasjoner
Interessegrupper er sammenslutninger av medlemmer med særskilte
behov og interesser, deriblant knyttet til diagnose og alder. Gruppene kan
også organiseres regionalt og lokalt. Organiseringen av gruppene skal
godkjennes av sentralstyret. Interessegruppene møter i LHLs landsstyre
med 1 representant for hver interessegruppe.
Interessegruppene har tale- og forslagsrett i landsstyret og på landsmøtet.
LHL kan ha tilsluttede organisasjoner. Disse organisasjonene skal ha egne
vedtekter og egne styrer. Det kan avtales at kontingenten fra medlemmene
i de tilsluttede organisasjonene kreves inn og går i sin helhet til LHL.
Medlemmene i de tilsluttede organisasjonene får i så fall fulle demokratiske
rettigheter i LHL.
De tilsluttede organisasjonene møter i LHLs landsstyre med 1 representant
hver og på LHLs landsmøte med 1 representant for hver tilsluttet organisasjon.
På landsmøtet har de tilsluttedes valgte representanter stemmerett. Hver
organisasjon har 1 stemme.

§ 15 Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen er LHLs kontrollorgan og skal påse at organisatoriske og
økonomiske disposisjoner er i samsvar med LHLs vedtekter og vedtak.
Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3
varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem
eller varamedlem til sentralstyret eller landsstyret. Generalsekretæren har
ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen
skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.
Komiteens ansvarsområde er følgende:
• gjennomgå landsmøtets og landsstyrets protokoller
• gjennomgå sentralstyrets handlingsplan, budsjett, årsberetning, 		
regnskap og protokoller
• kontrollkomiteen rapporterer til landsmøtet og legger årlig fram en
beretning for landsstyret						
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•
•

merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med 		
vedtekter og landsmøtets vedtak, sendes fortløpende til landsstyret
kontrollkomiteen kan samarbeide med revisor

§ 16 Landsmøtets valgkomite
Valgkomiteen forbereder valgene til neste landsmøte.
Valgkomiteen består av leder, nestleder og 3 medlemmer, en fra hver av
de 5 regionene. I tillegg velges 5 personlige varamedlemmer fra de
samme regionene. Hvis et medlem fra en region er en kvinne, skal dennes
personlige varamedlem være en mann og motsatt. Generalsekretæren har
ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand.
Valgkomiteens ansvarsområde omfatter:
• innstilling til alle valg som skal gjøres av landsmøtet
• 5 måneder før landsmøtet sende varsel til fylkene og lokallagene om
hvilke tillitsvalgte som står på valg, der lagene gis frist til 2 måneder
før landsmøtet for å foreslå kandidater
• 5 måneder før landsmøtet sende forespørsel til tillitsvalgte som står
på valg, der de senest 2 måneder før landsmøtet bes gi beskjed om
de tar gjenvalg
• senest 1 måned før landsmøtet utarbeide en innstilling som sendes
fylkene og lokallagene og som ivaretar kravene til kvalifikasjoner 		
i tillitsvervene, hensyn til geografisk fordeling og sikrer minst 1/3 av
begge kjønn i alle LHLs organer
I LHL er det tillatt med benkeforslag under landsmøtet, men alle som
foreslås må skriftlig ha sagt seg villig til å stille til valg.

§ 17 Generalsekretæren og administrasjonen
Generalsekretæren leder LHLs administrasjon.
Generalsekretæren ansettes på åremål for 6 år, med mulighet for forlengelse.
Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting
av beslutninger gjort i sentralstyret, landsstyret og landsmøtet.
Generalsekretærens ansvarsområde omfatter:
• all virksomhet i LHLs eie
• innstilling til sentralstyret i alle saker
• utvikling av LHLs virksomhet
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•
•
•

utvikling av kultur og kompetanse i LHLs organisasjon, virksomheter
og administrasjon
ansettelse av medarbeidere i administrasjonen
forvalte LHLs arbeidsgiverpolitikk og sikre medbestemmelsesrett for
ansatte

Generalsekretæren har møte-, tale- og forslagsrett i alle ledd i organisasjonen,
unntatt valgkomiteen og kontrollkomiteen.

§ 18 Økonomiske regler
Kontingenten fordeles med 40% til lokallagene og 60% til LHL.
Alle lokallag samt fylkesutvalg som har egen økonomisk aktivitet skal føre
regnskap.
Lokallag samt fylkesutvalg (som har egen økonomisk aktivitet) og som
etter regnskapsloven ikke er forpliktet til å bruke statsautorisert eller
registrert revisor, skal velge to personer til å kontrollere og signere regnskapet.
For å kunne motta støtte fra LHL må lokallaget være registrert som
mottaker av Grasrotandelen og ha sendt inn årsberetning og regnskap
innen angitte frister.

§ 19 Inhabilitet
En person i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge for og treffe
avgjørelser når vedkommende er:
• part i saken
• i slekt eller svogerskap – i opp- eller nedstigende linje, eller
i sidelinje så nær som søsken – med en part i saken
• forlovet, gift eller samboer med en part i saken
• leder for, har ledende stilling i eller deltar i styret for en virksomhet
som er part i saken
En person er også inhabil når det foreligger forhold som er egnet til å
svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet legges
vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, ulempe eller
tap for vedkommende eller noen som står vedkommende nær.
Enhver plikter selv å vurdere sin egen habilitet. Inhabilitetsspørsmålet
avgjøres av det aktuelle organisasjonsledd. Ved avgjørelsen skal det legges
vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
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§ 20 Utelukkelse fra tillitsverv
Valgte medlemmer av LHLs organer som handler i strid med LHLs vedtekter
og vedtak eller på annen måte opptrer slik at det skader organisasjonen,
kan bli utelukket fra alle tillitsverv.
I utelukkelsessaker skal lokallaget eller organet der overtredelsen skal ha
funnet sted bli bedt om å gjøre forberedende behandling. Deretter legges
innstillingen fram for sentralstyret som fatter endelig vedtak.
Gjelder saken et medlem av sentralstyret, gjør sentralstyret den forberedende behandling og innstilling. Deretter legges innstillingen fram for
landsstyret som fatter endelig vedtak.
Sentralstyrets vedtak trer i kraft med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder
også i innstilling som gjelder medlem av sentralstyret.
Enhver som risikerer utelukkelse fra tillitsverv, har rett til å uttale seg til
alle instanser som behandler saken.
I LHL kan ingen bli utestengt fra medlemskap, selv om man skulle bli
utelukket fra tillitsverv.

§ 21 Vedtektstolkning og vedtektsendring
Vedtak om vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmer
i landsmøtet for å være gyldig.
Mellom landsmøtene avgjøres spørsmål om fortolkning av vedtektene
av landsstyret.

§ 22 Deling, sammenslutning og oppløsning
Forslag om å dele LHL eller å slå sammen LHL med andre må vedtas av
landsmøtet og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer for å være gyldig.
Forslag om oppløsning av LHL må bli vedtatt av to landsmøter for å være
gyldig.
Første gangs behandling kan bare gjøres av et ordinært landsmøte, og
forslaget om oppløsning må fremgå av innkallingen. Med innkallingen
skal også følge forslag om anvendelse av LHLs midler og eiendommer til
formål som kommer mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom til gode.
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Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 av de avgitte stemmer i landsmøtet
for å være gyldig. Vedtak om anvendelse av midler og eiendommer krever
over halvparten av de avgitte stemmer for å være gyldig.
De samme vedtak må gjentas av et ekstraordinært landsmøte som er
innkalt i samsvar med reglene i § 11.
Ved oppløsning av lokallag og fylkesutvalg med egen økonomisk aktivitet,
tilfaller alle midler og eiendeler LHL til oppbevaring og forvaltning i 4 år.
Dersom organisasjonsleddet i løpet av denne tiden ikke blir gjenopprettet,
disponerer LHL disse midlene etter vedtak i sentralstyret, til bruk for LHLs
målgruppe lokalt eller i fylket. Ved deling eller sammenslutning av lag foretar
sentralstyret ved eventuell uenighet avgjørelse om fordeling av midler.
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LHL
Besøksadresse: Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo
Postadresse: Pb. 4246 Nydalen, 0401 Oslo
Telefon: 67 02 30 00
E-post: post@lhl.no Web: lhl.no

LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon
med over 53 000 medlemmer. Vi tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i pasientens medisinske og
menneskelige behov.
Kombinasjonen av 250 lokallag, klinikker, rehabilitering og
sykehusdrift gir LHL en unik mulighet til å følge opp pasienter
og pårørende før, under og etter behandling.
Gjennom folkeopplysning, opplæring, behandling, oppfølging,
forskning og politisk påvirkning har LHL siden 1943 bidratt til
å gi folk et bedre liv. Det skal vi fortsette med.
Les mer om oss, våre tilbud og dine medlemsfordeler på lhl.no

Bli medlem i LHL
Send sms med kodeord
medlem til 2007
eller meld deg inn via lhl.no

Du kan også gi oss en gave ved å vippse til 11009,
eller ved å benytte kontonummer 3207 32 22221

Utgitt av LHL januar 2018 I Opplag: 2 750 I Trykk: Andvord

LHL – et bedre liv

