vedte

SAK 7
Forslag til endringer i
LHLs vedtekter

LHLs 27.ordinære landsmøte, 2022
10.-11. juni
Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Bakgrunn og forslag til vedtak
Vedlagt følger sentralstyrets innstilling til endringer i LHLs vedtekter.
Det ble innen fristen 10. april sendt inn forslag fra følgende:
•
•
•
•
•

LHL Troms og Finnmark
LHL Vestnes
LHL Viken
Et forslag sendt inn av LHL Hjerneslag Oslo og Akershus, LHL Hjerneslag Ung Rogaland,
LHL Hjerneslag Ung Trøndelag LHL, Hjerneslag Ung og LHL Hjerneslag Barn og
Ungdom
LHL Porsgrunn og Bamble

Teksten i de innsendte forslagene er lagt inn i det fremlagte forslag til endring i LHLs vedtekter.
Dette med unntak av forslaget fra hjerneslaglag/interessegrupper som på grunn av lengden følger
i sin helhet som vedlegg i saken.
Sentralstyret behandlet vedtektsendringer i sitt møte 4.-5. mai 2022, sak 39/22 og vedtok
enstemmig å anbefale landsmøte å vedta forslag til endringer i LHLs vedtekter.
I det følgende saksfremlegg er kun paragrafer der det er endringsforslag tatt med. Under hver
paragraf fremgår det hvem som er forslagstilliger, gjeldende tekst, forslag til endring samt
sentralstyrets innstilling og begrunnelse.

Forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til endringer i LHLs vedtekter godkjennes.
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Sak 7.1 Endring i § 1 Navn
Det er to endringsforslag til § 1 Navn. Det ene forslaget er sendt inn av LHL Hjerneslag Oslo og
Akershus, LHL Hjerneslag Ung Rogaland, LHL Hjerneslag Ung Trøndelag LHL, Hjerneslag Ung og LHL
Hjerneslag Barn og Ungdom – forslag A. For hele forslaget med begrunnelse og bakgrunn, se vedlegg
1. Det andre forslaget er det sentralstyret som fremmer – forslag B.

Forslag A
Forslagsstiller:

LHL Hjerneslag Oslo og Akershus, LHL Hjerneslag Ung Rogaland,
LHL Hjerneslag Ung Trøndelag LHL, Hjerneslag Ung og LHL
Hjerneslag Barn og Ungdom

Punktet slik det står i dag:

Organisasjonens navn er LHL, Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke

Forslag til endring:

Organisasjonens navn er LHL, Landsforeningen for hjerne-,
hjerte- og lungesyke

Begrunnelse fra forslagsstiller:

LHL omtaler og markedsfører seg selv om en helhetlig
helseorganisasjon. En navnejustering vil forsterke dette
ytterligere. Navnet justeres, uten i stor grad å endres, for å gjøre
det relevant for flere av LHLs målgrupper. Tilpasningene som må
gjøres er minimale, siden akronymet LHL - som flest bruker i skrift
og dagligtale - forblir uendret. For andre enn de som er berørt av
hjernesykdommer har det ingen konsekvenser, men for de som
da inkluderes betyr det alt.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget, men anser at ordet
«hjerne» kan gi inntrykk av at vi jobber for diagnoser og
tilstander langt utover hjerneslag og seinskader etter hjerneslag.

Forslag B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Organisasjonens navn er LHL, Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke

Forslag til endring:

Organisasjonens navn er LHL.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Det er kommet forslag om endring av navn på organisasjonen til
LHL, Landsforeningen for hjerne-, hjerte- og lungesyke. Det
innkomne forslaget har ført til en diskusjon om navn.
Sentralstyret foreslår å kun benytte akronymet LHL som navn.
LHL antas å ha høy kjennskap i samfunnet og spesielt høyt i våre
hovedmålgrupper. Det finnes eksempler på andre
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virksomheter/organisasjoner som kun benytter en forkortelse
som navn.
Hvem organisasjonen har som målgruppe defineres i § 2 Formål.
Ved å kun bruke akronymet som navn, vil ingen grupper føle seg
utelatt og LHL kan ut fra behov og ønsker justere målgruppe
gjennom endringer i § 2 uten å måtte endre navnet.
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.2 Endring i § 2 Formål
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

LHL er en medlemsbasert interesseorganisasjon for mennesker
med hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag, allergi og deres
pårørende.

Forslag til endring:

LHL er en medlemsbasert interesseorganisasjon for mennesker
med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og
deres pårørende.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Sentralstyret legger frem et forslag på landsmøtet om at
Afasiforbundet går inn i LHL. Dersom dette blir vedtatt, mener
sentralstyret at det er naturlig at afasi legges inn i
formålsparagrafen.
Dersom endringen vedtas, oppdateres § 8 og § 9, 2. ledd, da
formuleringene i disse paragrafene speiler § 2.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.3 Nytt ledd i § 2 Formål
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Viken (alternativ A), og et forslag
er fremmet av sentralstyret (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Viken

Forslag til tillegg:

Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral og
oppfordrer til etnisk mangfold.
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Begrunnelse fra forslagsstiller:

LHL hadde tidligere en formulering i formålsparagrafen som var:
b) LHL er en selvstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon
som arbeider for samfunnsmessig likestilling for mennesker med
hjerte- og lungesykdom under mottoet: «For helse og arbeid».
Formuleringen om uavhengighet med tanke på politisk
tilhørighet og sympati har falt ut av vedtektene. LHL er en
interessepolitisk aktør, og det er viktig å markere uavhengighet. I
tillegg er det med et økende mangfold i samfunnet en viktig
presisering at LHL er åpen for alle.

Forslag til vedtak:

Tillegget vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Sentralstyret mener det er viktige presiseringer som bør
forankres i vedtektene. Sentralstyret ønsker å vedta tillegget
uten ordet etnisk da det ikke begrenser hvilken type mangfold vi
skal oppfordre til i foreningen.

Alternativ B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Forslag til tillegg:

Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral og
oppfordrer til mangfold.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Forslaget bygger på LHL Vikens forslag, men sentralstyret har
utelatt ordet etnisk med samme begrunnelse som i alternativ A.

Forslag til vedtak:

Tillegget vedtas.

Sak 7.4 Endring i § 6 LHLs oppbygning, 2. ledd og § 11 Fylkesstyret, 1.
ledd
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Porsgrunn og Bamble (alternativ
A), og et forslag er fremmet av sentralstyret (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Porsgrunn og Bamble

Punktene slik de står i dag:

§ 6, 2. ledd.
Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket.

Forslag til endring:

§ 11, 1. ledd
Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket.
§ 6, 2. ledd.
Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket eller av lokallagene i de
fylker som velger å samarbeide.
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§ 11, 1. ledd
Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket eller av lokallagene i de
fylker som velger å samarbeide.
Begrunnelse fra forslagsstiller:

Etter at flere fylker ble sammenslått har fylkesstyret blitt valgt av
lokallagene i det nye fylket. Motstanden med
tvangssammenslåtte fylker har vært stor i flere av disse fylkene
og har ført til at noen av fylkene har fattet vedtak om søke
Stortinget om å bli oppløst.
Dette vil også føre til at LHL må oppløse nåværende fylkesstyrer i
disse fylkene dersom oppløsningen av fylkene blir vedtatt av
Stortinget.
Samarbeidet i vårt fylke Vestfold og Telemark har fungert bra og
vi er bekymret for hvilke konsekvenser en oppsplitting vil få for
LHL. I vårt arbeid i fylkets valgkomite har vi støtt på vansker med
å få tillitsvalgte til fylkesstyret.
Tilbakemeldinger har vært at flere lokallag allerede har problem
med å få valgt et lokallagstyre. Man er oppriktig bekymret for
valg av to fylkesstyrer. Vi har tro på at å velge ett fylkesstyre vil
bli lettere. Ikke minst gagne medlemmene og LHL at nåværende
struktur — samarbeid Vestfold og Telemark opprettholdes og
vedtektene endres slik at dette blir en valgmulighet.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Sentralstyret støtter intensjonen med forslaget. Fylker og
fylkesstyrer blir omhandlet i mange paragrafer i vedtektene. For
brukervennlighet og for å ikke måtte gjøre presiseringen som
gjøres i dette forslaget gjennomgående i vedtektene, anser
sentralstyret det som hensiktsmessig å legge inn en overordnet
formulering i paragraf 6 for å ivareta fylkenes mulighet til å velge
samarbeid på tvers av offisielle fylkesgrenser.

Alternativ B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

§ 6, 2. ledd.
Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket.

Forslag til endring:

Fylkesstyret velges av lokallagene i fylket eller av lokallagene i de
fylker som velger å samarbeide. Samarbeidende fylker med ett
felles fylkesstyre er å forstå som ett fylke i LHLs vedtekter.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Forslaget bygger på Alternativ A fra LHL Porsgrunn og Bamble og
sentralstyrets støtter intensjon med forslaget. Denne endringen
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legger også til rette for at fylker som i dag ikke er sammenslått,
men som har et eget ønske om å samarbeide, får muligheten til
det.
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.5 Nytt ledd i § 8 Sammensetning av styrende organer
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Forslag til tillegg:

Det skal etterstrebes kjønnsbalanse og mangfold i LHLs styrende
organer.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Dette er en spesifisering av at LHL skal jobbe for kjønnsbalanse
og mangfold i foreningen. Ved å legge dette inn som en
overordnet føring i § 8 vil dette gjelde for alle styrende organer
uten at det nødvendigvis er spesifisert i andre paragrafer.

Forslag til vedtak:

Tillegget vedtas.

Sak 7.6 Endring i § 9 Lokallag, 1. ledd
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Medlemmene samles i lokallag som er LHLs grunnorganisasjon.
Lokallaget er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker
som støtter LHLs formål. Lagets navn skal være LHL
kommune/stedsnavn.

Forslag til endring:

Medlemmene samles i lokallag som er LHLs grunnorganisasjon.
Lokallaget er en åpen og inkluderende møteplass for mennesker
som støtter LHLs formål.
Lagets navn skal være LHL kommune/stedsnavn. Sentralstyret
kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

LHLs praksis i dag når det gjelder navn er ikke i samsvar med
vedtektene. Vi har 3 lokallag med hjerneslag i navnet og vi har
lokallaget LHL Cardio Club. Det kan i forbindelse med
sammenslåingen med Afasiforbundet i Norge bli aktuelt med
navn som inkluderer «afasi» og som dermed avviker fra normen
LHL pluss stedsnavn. Det er ønskelig med mulighet for fleksibilitet
samtidig som man kan føre en kontrollert praksis gjennom styring
fra sentralstyret.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.
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Sak 7.7 Endring i § 9 Lokallag, 5. ledd
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

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.

Forslag til endring:

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet.
LHLs lokallag skal avholde årsmøte innen utgangen av februar
hvert år. Årsmøtet kan avholdes digitalt dersom situasjonen
tilsier det. I spesielle situasjoner kan sentralstyret utvide fristen
for gjennomføringen av årsmøtet.
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.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Det legges inn mulighet for digitalisering og gir sentralstyret
anledning til å gi utsettelse av frist for gjennomføring av
lokallagenes årsmøter. Endringen begrunnes i erfaringer fra
pandemien de siste årene.
Endringen medfører at leddet deles i 3.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.8 Endring i § 9 Lokallag, 6. ledd, 8. kulepunkt
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Troms og Finnmark (alternativ
A), og et forslag er fremmet av sentralstyret (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Troms og Finnmark

Punktet slik det står i dag:

• nominering av representant og to vararepresentanter til LHLs
landsmøte, i nummerert rekkefølge

Forslag til endring:

• nominering av 1 representant til LHLs landsmøte

Begrunnelse fra forslagsstiller:
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.
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Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Ønsker andre presiseringer i punktet – se alternativ B

Alternativ B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

• nominering av representant og to vararepresentanter til LHLs
landsmøte, i nummerert rekkefølge

Forslag til endring:

• nominering av to representanter, fortrinnsvis en mann og en
kvinne, til LHLs landsmøte. Nominasjonen fra lagene skal være
fylkesstyret og valgkomiteen i fylket i hende senest 2 uker før
fylkesårsmøtet.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Avklare lokallagenes valg av representanter til landsmøtet i
henhold til den nye sammensetningen med 100 delegater som
velges på fylkesårsmøtene. I tillegg klargjøre valgkomiteens rolle i
valget og bidra til at valgkomiteen kan legge frem en innstilling
som er kjønnsbalansert. Det settes også krav til at lokallaget
formidler valget av representanter til fylkesstyret og
valgkomiteen i fylket innen en gitt frist.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.9 Fjerne tekst § 10 Lag i utlandet
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

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 fylkesstyrene
(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 ”§ 9 Lokallag” også
for lag i utlandet.

Forslag til endring:

LHL-lag i utlandet er ikke tilknyttet noe fylke, men har direkte
tilknytning til LHL.
LHL-lag i utlandet deltar ikke på aktiviteter i regi av fylkesstyrene
(lagsamlinger osv).
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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 også for lag i utlandet.
Begrunnelse fra forslagsstiller:

Fjerne formuleringen med kontingentfordeling da den blir
overflødig med endring i siste ledd. Kun unntakene/nødvendige
presiseringer omtales.
Fjerne henvisningen til § 9 da andre paragrafer også vil omfatte
disse lagene.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.10 Endring § 11 Fylkesstyret, 6. ledd
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Fylkesstyret skal avholde årsmøte innen utgangen av mars hvert
år. Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til
lokallagene. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste.

Forslag til endring:

Fylkesstyret skal avholde årsmøte innen utgangen av mars hvert
år. Årsmøtet kan avholdes digitalt dersom situasjonen tilsier det.
I spesielle situasjoner kan sentralstyret utvide fristen for
gjennomføringen av årsmøtet.
Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers skriftlig varsel til
lokallagene. Med innkallingen skal følge forslag til saksliste.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Endring og deling av avsnitt for å legge til mulighet for
digitalisering og mulighet for sentralstyret å gi utsettelse av frist
for gjennomføring av fylkenes årsmøter. Endringen begrunnes i
erfaringer fra pandemien de siste årene.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.10 Endring § 11 Fylkesstyret, 7. ledd, punkt 6
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

• valg av fylkesstyret

Forslag til endring:

• valg av fylkesstyret etter innstilling fra valgkomiteen.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Presisering.
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Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.11 Endring § 11 Fylkesstyret, 7. ledd, 7. kulepunkt
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Troms og Finnmark (alternativ
A), og et forslag er fremmet av sentralstyret (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Troms og Finnmark

Punktet slik det står i dag:

• valg av representanter til LHLs landsmøte

Forslag til endring:

• valg av representanter og vararepresentanter til LHLs
landsmøte

Begrunnelse fra forslagsstiller:
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Sentralstyret støtter forslaget, men ønsker ytterligere
presiseringer slik det fremkommer i forslag B.

Alternativ B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Valg av representanter til LHLs landsmøte

Forslag til endring:

Valg av representanter og vararepresentanter til LHLs landsmøte
etter innstilling fra valgkomiteen. Vararepresentantene velges i
nummerert rekkefølge.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Sentralstyret legger forslaget til LHL Troms og Finnmark til grunn
og vil ytterligere presisere at vararepresentantene velges i
nummerert rekkefølge etter innstilling fra valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.12 Fjerne 11. ledd i § 11 Fylkesstyret
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Et medlem av fylkesstyret kan ikke sitte mer enn 8 år
sammenhengende.

10

Forslag til endring:

Bestemmelsen fjernes.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Det er utfordringer med å rekruttere styremedlemmer, og når
man har flinke folk som ønsker å gjøre en innsats er det ikke
hensiktsmessig å legge en begrensning på antall år. Et annet
element er styremedlemmer som etter noen år blir ledere og
som gjør en god jobb, da er det uheldig å miste disse etter kort
tid som ledere.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.13 Endring i § 12 Landsmøtet, 2. ledd og 8. ledd
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

2. ledd
Landsmøtets oppgave er å godkjenne organisasjonens
årsregnskap og årsberetning, behandle LHLs politiske program og
strategi og foreta valg.
8. ledd
Landsmøtet velger revisor.
Landsmøtet fastsetter honorarer for sentrale tillitsvalgte.
Landsmøtet fastsetter medlemskontingent.
Landsmøtet skal godkjenne protokollen fra møtet.

Forslag til endring:

Saker som settes opp ved behov eller når det foreslås endringer:
• Valg av revisor hvert annet år. Sentralstyret innstiller.
• Fastsettelse av honorarer for sentrale tillitsvalgte.
• Fastsettelse av medlemskontingent.
• Fastsettelse av LHLs strategi.
• Fastsettelse LHLs interessepolitisk program.
• Vedtektsendringer i henhold til vedtektenes § 7.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

2. ledd strykes og innholdet ivaretas for øvrig.
I nytt ledd settes det punktvis opp hvilke andre saker som ikke
skal behandles hvert år, men kan settes opp ved behov eller når
det foreslås endringer. Det bedrer brukervennligheten å samle
punktene.
Slette punktet om at landsmøtet godkjenner protokollen, da det
er protokollunderskriverne som av landsmøtet gis tilliten til å
kontrollere og å bekrefte at protokollen gir et riktig bilde av
saksbehandlingen.
Dersom endringen vedtas settes leddet under nåværende 6.
ledd.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.
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Sak 7.14 Endring i § 12 Landsmøtet, 6. ledd
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Landsmøtets saksliste skal omfatte:
• konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg
av møteledere, sekretærer, tellekorps og andre
møtefunksjonærer
• godkjenning av årsberetning og årsregnskap knyttet sammen
med gjeldende budsjett for perioden
• orientering og debatt om aktiviteter i landsmøteperioden
• debatt om planer for kommende landsmøteperiode
• behandling av innkomne forslag og uttalelser
• valg av sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité

Forslag til endring:

Landsmøtets saksliste skal omfatte:
• konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg
av møteledere, sekretærer, tellekorps, protokollunderskrivere og
andre møtefunksjonærer
• godkjenning av årsberetning og årsregnskap knyttet sammen
med gjeldende budsjett for perioden
• kontrollkomiteens rapport
• orientering og debatt om aktiviteter i landsmøteperioden
• debatt om planer for kommende landsmøteperiode
• behandling av innkomne forslag og uttalelser
• valg av sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Legger til rollen protokollunderskrivere i kulepunkt 1. Dette
foreslås for klargjøring og økt brukervennlighet.
Det foreslås også å legge til kontrollkomiteens rapport som nytt
kulepunkt 3 i sakslisten for å øke brukervennligheten.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.15 Fjerne 7. ledd i § 12 Landsmøtet
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Sentralstyret velges ved rullerende valg av halvparten av de faste
medlemmene og varamedlemmene, samt leder eller 1. og 2.
nestleder.

Forslag til endring:

Teksten fjernes.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Stryke setning da rullerende valg er beskrevet i § 16.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

12

Sak 7.16 Endring i § 12 Landsmøtet, 9. ledd og 11. ledd
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Troms og Finnmark
(alternativ A), og et forslag er fremmet av LHL Viken (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Troms og Finnmark

Punktet slik det står i dag:

9. ledd
Landsmøtet består av 100 utsendinger fra fylkene, samt
sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en
representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra
hver av interessegruppene.
11. ledd
Fylkenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett.
Sentralstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen har tale- og
forslagsrett.
Tilsluttede organisasjoner og interessegruppene har tale-,
forslags- og stemmerett.

Forslag til endring:

9. ledd
Landsmøtet består av 100 utsendinger fra fylkene, samt
sentralstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og
fylkesstyrelederne, samt en representant fra hver av de
tilsluttede organisasjonene og fra hver av interessegruppene.
11. ledd
Fylkenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett.
Sentralstyret, kontrollkomiteen, valgkomiteen og
fylkesstyrelederne har tale- og forslagsrett.
Tilsluttede organisasjoner og interessegruppene har tale-,
forslags- og stemmerett.

Begrunnelse fra forslagsstiller:
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Endring i § 12 knyttet til å legge til fylkeslederne støttes ikke.
Sentralstyrets vurdering er at landsmøtet bør ha
sammensetningen og størrelsen som ble vedtatt i 2021, og
dersom fylkesårsmøtet ønsker å prioritere deltakelse fra
fylkesstyret er det rom for det i eksisterende bestemmelser.
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Alternativ B
Forslagsstiller:

LHL Viken

Punktet slik det står i dag:

9. ledd
Landsmøtet består av 100 utsendinger fra fylkene, samt
sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en
representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra
hver av interessegruppene.

Forslag til endring:

9. ledd
Landsmøtet består av 100 utsendinger fra fylkene, samt
sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en
representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra
hver av interessegruppene. En av fylkenes plasser skal være
forbeholdt fylkesstyret.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Fylkesleddet er ansvarlig for å velge fylkes representanter til
landsmøtet, og det er dermed heller ikke unaturlig at leddet er
representert og innehar de samme rettighetene som de andre
utsendingene fra fylket.
Fylkesstyrets representant på landsmøtet kan ivareta en
koordineringsfunksjon for fylkets utsendinger. Dette kan øke
samholdet i fylket og sørge for at man har noen å diskutere med
underveis i forhandlingene.
Fylkesstyret har gjennom sitt nettverks- og koordineringsarbeid i
fylket innenfor likepersonsarbeid, brukermedvirkning,
studieområdet og LHLs kampanjer en helhetlig innsikt i LHLs
aktivitet i fylket. Gjennom lagsamlinger, lagsbesøk og andre
arenaer tilegner fylkesstyret seg en kunnskap som vil styrke
landsmøtet og bidra med relevant kunnskap i diskusjonene før
vedtak fattes.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Endringsforslaget knyttet til reservering av en representantplass
til fylket er forståelig, og det er så langt registrert forskjellig
praksis på fylkenes årsmøter. Sentralstyret anser likevel dette
som et valg hvert enkelt fylkesårsmøte kan avgjøre selv ut fra
lokale ønsker og forutsetninger.
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Sak 7.17 Endringer i § 13 Sentralstyret
Det foreslås flere endringer og tillegg i paragrafen. For å vise helheten og sammenhengen mellom
endringsforslagene legges paragrafen frem i sin helhet. For å tydeliggjøre endringene i forslaget
markeres endret tekst med understrek.
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

§ 13 Sentralstyret
Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger
samt styre LHLs organisasjon og virksomheter.
Sentralstyret skal bestå av representanter fra alle fylker.
Sentralstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og
styremedlemmer. Alle med personlig varamedlem. I tillegg
kommer 3 representanter med 3 varamedlemmer for de ansatte,
som velges av de ansatte selv. Til en plass velges en
organisatorisk ansatt, til en plass velges en klinisk ansatt og til en
plass velges på fritt grunnlag mellom de ansatte.
Vararepresentantene følger samme prinsipp.
Sentralstyret velges for to år av gangen med rullerende valg.
Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn 8 år
sammenhengende.
Ved stemmelikhet har sentralstyrets leder dobbeltstemme.
Sentralstyret innkalles av styreleder eller når minst 1/3 av styret
krever det.
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
• 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.
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.
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Forslag til endring:

§ 13 Sentralstyret
Sentralstyrets oppgave er å iverksette landsmøtets beslutninger
samt styre LHLs organisasjon og virksomheter.
Sentralstyret skal bestå av representanter fra alle fylker.
Sentralstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og
styremedlemmer. Alle med varamedlem fra samme fylke. I tillegg
kommer 3 representanter med 3 varamedlemmer for de ansatte,
som velges av de ansatte selv. Til en plass velges en
organisatorisk ansatt, til en plass velges en klinisk ansatt og til en
plass velges på fritt grunnlag mellom de ansatte.
Vararepresentantene følger samme prinsipp.
Dersom leder har forfall eller fratrer styret, er det 1. nestleder
som trer inn dens funksjon.
Sentralstyrets medlemmer velges for to år av gangen med
rullerende valg i henhold til § 16.
Ved stemmelikhet har sentralstyrets leder dobbeltstemme.
Sentralstyret innkalles av styreleder eller når minst 1/3 av styret
krever det.
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
• 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.
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.
Dersom et medlem av AU fratrer sitt verv, konstituerer
sentralstyret et nytt medlem i AU.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Presisere i 2. ledd at vara skal være fra samme fylke. Skriver fra
samme fylke istedenfor personlig varamedlem.
Det presiseres i nytt 3. ledd at det ikke er varamedlemmet fra
samme fylke som leder er valgt av, som trer inn i lederrollen ved
forfall eller fratreden fra leder. Det er 1. nestleder som rykker
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opp.
I 3. ledd henvises det til § 16 for beskrivelse av
valgperioder/rullerende valg.
4. ledd fjernes. Dette innebærer å gå bort fra begrensingen om at
et medlem av sentralstyret ikke kan sitte mer enn 8 år
sammenhengende. Det er valgkomiteen som innstiller og
landsmøtet som velger de styremedlemmene de ønsker.
I siste ledd fastslås det at dersom et AU-medlem fratrer, er det
sentralstyret som konstituerer seg med nytt medlem i AU.
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.18 Endringer i § 14 Interessegrupper og tilsluttede organisasjoner,
1. ledd
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

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.

Forslag til endring:

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 følger retningslinjer vedtatt av LHLs
sentralstyre.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Presisere at sentralstyret kan legge rammer for arbeidet til
interessegruppene samt forankre arbeidet deres i
tillitsvalgtlinjen.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.19 Endringer i § 15 Kontrollkomiteen, 2. ledd
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Vestnes
(alternativ A), og et forslag er fremmet av sentralstyret (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Vestnes

Punktet slik det står i dag:

Kontrollkomiteen velges på landsmøtet hvert annet år og består
av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i
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nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller
varamedlem til sentralstyret. Generalsekretæren har ansvar for
sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen
skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.
Forslag til endring:

Kontrollkomiteen velges på landsmøtet hvert annet år og består
av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i
nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller
varamedlem til sentralstyret. Sekretærarbeidet velges av og blant
valgkomiteens medlemmer/varamedlemmer og LHLs
administrasjon yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha
tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

Begrunnelse fra forslagsstiller:
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Praksis i dag er at generalsekretæren påtar seg dette ansvaret
gjennom å stille ansatte tilgjengelig for å følge opp og gi bistand
til komiteene. Generalsekretær deltar ikke i sekretærarbeidet
personlig.
Sentralstyret er positiv til å ha en formulering som gjenspeiler
dagens praksis, men ønsker ikke å pålegge komiteens
medlemmer større belastning ved selv å skulle utføre
sekretæroppgavene.

Alternativ B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Kontrollkomiteen velges på landsmøtet hvert annet år og består
av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i
nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller
varamedlem til sentralstyret. Generalsekretæren har ansvar for
sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen
skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

Forslag til endring:

Kontrollkomiteen velges på landsmøtet hvert annet år og består
av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i
nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller
varamedlem til sentralstyret. LHLs administrasjon yter nødvendig
bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig
dokumentasjon.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Denne formuleringen synliggjør dagens praksis ved at det er
administrasjonen som yter bistand til komiteen.
Endringen vedtas.

Forslag til vedtak:
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Sak 7.20 Fjerne 2. ledd i § 16 Valgkomiteen
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Hvis et medlem fra en landsdel er en kvinne, skal dennes
personlige varamedlem være en kvinne og motsatt.

Forslag til endring:

Bestemmelsen fjernes.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Slette setning da kjønnsbalanse omtales i § 8 (dersom forslag i
sak 7.5 vedtas) og § 16, 6. ledd, kulepunkt 3. Formuleringen slik
den står nå ivaretar ikke kjønnsbalanse selv om det nok er
intensjonen.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.

Sak 7.21 Endringer i § 15 Valgkomiteen, 3. ledd
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Vestnes
(alternativ A), og et forslag er fremmet av sentralstyret (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Vestnes

Punktet slik det står i dag:

Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter
nødvendig bistand.

Forslag til endring:

Sekretærarbeidet velges av og blant valgkomiteens
medlemmer/varamedlemmer og LHLs administrasjon yter
nødvendig bistand.

Begrunnelse fra forslagsstiller:
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Praksis i dag er at generalsekretæren påtar seg dette ansvaret
gjennom å stille ansatte tilgjengelig for å følge opp og gi bistand
til komiteene. Generalsekretær deltar ikke i sekretærarbeidet
personlig.
Sentralstyret er positiv til å ha en formulering som gjenspeiler
dagens praksis, men ønsker ikke å pålegge komiteens
medlemmer større belastning ved selv å skulle utføre
sekretæroppgavene.
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Alternativ B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter
nødvendig bistand.

Forslag til endring:

LHLs administrasjon yter nødvendig bistand.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Denne formuleringen synliggjør dagens praksis ved at det er
administrasjonen som yter bistand til komiteen.
Endringen vedtas.

Forslag til vedtak:

Sak 7.22 Endringer i § 15 Valgkomiteen, 4. ledd, 1. kulepunkt
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Vestnes
(alternativ A), og et forslag er fremmet av sentralstyret (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Vestnes

Punktet slik det står i dag:

• Sentralstyrets leder, 1. og 2. nestleder. Alle med personlig
varamedlem.

Forslag til endring:

• Sentralstyrets leder, 1. og 2. nestleder. Alle med personlig
varamedlem og de øvrige sentralstyrets medlemmer inkludert
deres personlige varamedlemmer.

Begrunnelse fra forslagsstiller:
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget da punktet slik det
står i dag ikke omfatter sentralstyret som helhet. Sentralstyrets
sammensetning er omtalt flere steder i vedtektene og man kan
derfor forenkle ved å gjøre om kulepunktet til kun
«sentralstyret».

Alternativ B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

• Sentralstyrets leder, 1. og 2. nestleder. Alle med personlig
varamedlem.

Forslag til endring:

• Sentralstyret
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Begrunnelse fra forslagsstiller:

Forslag til vedtak:

Sentralstyrets sammensetning er omtalt flere steder i vedtektene
og man kan derfor forenkle ved å gjøre om kulepunktet til kun
«Sentralstyret».
Endringen vedtas.

Sak 7.23 Endringer i § 15 Valgkomiteen, 5. ledd
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Sentralstyret skal bestå av representanter fra alle fylker.
Valgperioden i sentralstyret er 2 år og det gjennomføres
rullerende valg på hvert landsmøte slik:
• år 1: halvparten av styrets medlemmer med personlig vara
samt leder
• år 2: halvparten av styrets medlemmer med personlig vara
samt 1. og 2. nestleder

Forslag til endring:

Sentralstyret skal bestå av representanter fra alle fylker.
Valgperioden i sentralstyret er 2 år og det gjennomføres
rullerende valg på hvert landsmøte slik:
• år 1: halvparten av styrets medlemmer med vara fra samme
fylke, inkludert leder
• år 2: halvparten av styrets medlemmer med vara fra samme
fylke, inkludert 1. og 2. nestleder

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Klargjøring av hvem som skal velges år 1 og år 2 samt bruke
begrepet vara fra samme fylke, jf. § 13 2. ledd dersom sak 7.
vedtas som foreslått.
Endringen vedtas.

Forslag til vedtak:

Sak 7.24 Endringer i § 18 Økonomiske regler, 1. ledd
I denne saken foreligger det to forslag. Et forslag er innsendt fra LHL Troms og Finnmark
(alternativ A), og et forslag er fremmet av sentralstyret (alternativ B).

Alternativ A
Forslagsstiller:

LHL Troms og Finnmark

Punktet slik det står i dag:

Kontingenten fordeles med 40 % til lokallagene og 60 % til LHL.

Forslag til endring:

Kontingenten fordeles med 39 % til lokallagene, 59% til LHL og 2
% settes av til å dekke kostnader for landsmøtedeltakelse.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Etter tolkning av dagens vedtekter, må de lokallag som har
utsendinger til landsmøtet, betale egenandel for delegatene.
Disse er valgt på årsmøtene i fylkene. Dermed er de ikke
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representanter for lokallagene, men for alle lokallag i fylkene. Da
blir det feil at delegater valgt på fylkesårsmøtene, blir belastet de
lokallag som de er medlemmer i. Det blir mer riktig at dette
fordeles med 1 % på LHL sentralt og 1 % på alle lokallag.
Forslag til vedtak:

Endringen vedtas ikke.

Sentralstyrets begrunnelse for
innstilling:

Sentralstyret støtter tanken om å sette av en del av kontingenten
for å dekke lagenes egenandel på landsmøtet. Dette fordeler
kostnadene på alle lagene, ikke bare de lagene som stiller opp på
landsmøtet. Ved å dekke inn egenandelen med kun 1 % fra
lokallagene vil i realiteten lokallagene betale en mindre andel
enn de gjør i dag og øke den økonomiske belastningen på LHL
sentralt. Sentralstyrets forslag er å fordele kontingenten med 38
% til lokallagene, 2 % til dekning av lagenes egenandel til
landsmøtet og 60 % til LHL.

Alternativ B
Forslagsstiller:

Sentralstyret

Punktet slik det står i dag:

Kontingenten fordeles med 40 % til lokallagene og 60 % til LHL.

Forslag til endring:

Kontingenten fordeles med 38 % til lokallagene, 60 % til LHL og 2
% av kontingenten går til å dekke lokallagenes egenandel på
landsmøtet.

Begrunnelse fra forslagsstiller:

Fordele belastningen for egenandelene for deltakelse på
landsmøtet på alle lokallagene og ikke bare lokallag som deltar
med representant.
Endringen medfører mindre ressursbruk i administrasjonen.

Forslag til vedtak:

Endringen vedtas.
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Vedlegg 1

LHL Hjerneslag Oslo og Akershus
Organisasjonsnummer: 922547815
Kontonummer: 1506.23.36657
E-post: hjerneslag.oslo@lhl.no

Oslo, 15. februar 2022

Til LHLs landsmøte 2022

Forslag til LHLs landsmøte 2022: Navnejustering for LHL
LHL Hjerneslag Oslo og Akershus ønsker at LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, skal følge
sin stolte tradisjon om å ta utgangspunkt i de vi til enhver tid representerer, og å være en
inkluderende og relevant organisasjon. Vi foreslår derfor at landsmøtet i juni 2022 justerer LHLs navn
til LHL, Landsforeningen for hjerne-, hjerte- og lungesyke. LHL vil da framstå som den helhetlige
helseorganisasjonen som vi ønsker å framstille den som. Og slagrammede, personer med andre
ervervede hjerneskader og ikke minst de som tidligere var medlemmer i Afasiforbundet i Norge, vil
oppleve å være likeverdige medlemmer i LHL, på linje med hjerte- og lungesyke.
Forslag fra:

•
•
•
•
•

LHL Hjerneslag Oslo og Akershus (lokallag)
LHL Hjerneslag Ung Rogaland (lokallag)
LHL Hjerneslag Ung Trøndelag (lokallag)
LHL Hjerneslag Ung (interessegruppe)
LHL Hjerneslag Barn og Ungdom (interessegruppe)

Forslag til justert navn:
LHL, Landsforeningen for hjerne-, hjerte- og lungesyke

Hovedbegrunnelse:
LHL omtaler og markedsfører seg selv om en helhetlig helseorganisasjon. En navnejustering vil
forsterke dette ytterligere. Navnet justeres, uten i stor grad å endres, for å gjøre det relevant for flere
av LHLs målgrupper. Tilpasningene som må gjøres er minimale, siden akronymet LHL - som flest
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bruker i skrift og dagligtale - forblir uendret. For andre enn de som er berørt av hjernesykdommer
har det ingen konsekvenser, men for de som da inkluderes betyr det alt.

Bakgrunn:
LHLs styrke og relevans har vært at organisasjonen alltid har tatt utgangspunkt i hva som har vært
interessene, behovene og utfordringene for de vi representerer. Navnet har til enhver tid gjenspeilet
medlemsmassen og gitt den en identitet. I dag skjer ikke det i samme grad som det gjorde tidligere.

I 1943 ble LHL etablert som Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO). Tuberkulosen var den gang en
folkesykdom. I 1961 skiftet THO navn til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) for å ta tak i
de store utfordringene som var knyttet til disse diagnosene, og som følge av den nære forbindelsen
mellom hjerte- og lungesykdom. På landsmøtet i 2014 tok LHL konsekvensen av at den nære
sammenhengen mellom hjertesykdommer og hjerneslag, og at også slagrammede hadde behov for
en sterk interesseorganisasjon.

LHL har imidlertid ikke tatt fult ut konsekvens av å tilpasse alle deler av organisasjonen til å også bli
en slagorganisasjon. Mange både i og ikke minst utenfor LHL oppfatter som følge av navnet at LHL
fortsatt ikke sidestiller hjerneslag med hjerte- og lungesykdom. På landsmøtet i 2021 tok LHL et viktig
skritt videre ved å inkludere hjerneslag i formålsparagrafen. Men justering av navnet gjenstår.

LHL Hjerneslag opplever store utfordringer når de må skrive LHLs navn fullt ut. I møte med både
potensielle medlemmer og eksterne aktører oppstår det forvirring når navnet.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke brukes. Slagrammede blir da oppfattet som mindre viktige
for LHL. Det samme gjelder personer med andre ervervede hjerneskader. Når nå også Afasiforbundet
i Norge kan bli en del av LHL, er en navnejustering enda mer nødvendig, viktig og relevant. En
innstilling til landsmøtet i LHL i juni om å justere navnet, vil styrke sannsynligheten for at
Afasiforbundet på sitt landsmøte i mai vedtar å gå inn i LHL. En navnejustering vil styrke LHL i
konkurransen med Landsforeningen for Slagrammede og Norsk forening for slagrammede. Med en
navnejustering vil LHL framstå som en like helhetlig slagorganisasjon, som vi gjør som hjerte- og
lungeorganisasjon.

Ved å justere LHLs navn med «hjerne-», det vil si vise til hjernesykdommer, vil man oppnå å tilpasse
navnet til dagens behov. Navnet blir inkluderende og relevant for flere av de vi representerer.
Samtidig gjøres det på en måte som ikke vil medføre store tilpasninger, fordi akronymet LHL - som
flest bruker i skrift og dagligtale - forblir uendret. I dagligtale heter vi fortsatt LHL. For andre enn de
som er berørt av hjernesykdommer har det ingen konsekvenser, men for de som da inkluderes betyr
det alt. Vi er redd for at om dette forslaget avvises så vil ikke det bli forstått av verken de som er i LHL
eller av omverden.
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Avslutningsvis vil vi påpeke at bruk av ordet «hjerne» er riktig, da det henviser til hjernesykdommer.
Hjerneslag er en av våre største og alvorligste hjernesykdomsdiagnoser. Om lag en tredjedel av
befolkningen vil i løpet av livet få en hjernesykdom. Det er også relevant å bruke begrepet
hjernesykdom som følge av at i den nye internasjonale sykdomsklassifiseringen ICD fra WHO, er
hjerneslag flyttet fra hjerte/kar til nevrologisk sykdom (hjernesykdommer).

Vennlig hilsen på vegne av
LHL Hjerneslag Oslo og Akershus
LHL Hjerneslag Ung Rogaland
LHL Hjerneslag Ung Trøndelag
LHL Hjerneslag Ung
LHL Hjerneslag Barn og Ungdom

Ove Hellvik /s.
Leder LHL Hjerneslag Oslo og Akershus

Kopi:
Sentralstyret i LHL, LHLs generalsekretær, LHLs lokallag

25

