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Formål
Hjernerystelseforeningens formål er å øke forståelse for hjernerystelse blant pasienter,
helsepersonell, forskere og beslutningstagere.
Organisasjonsform
Hjernerystesesforeningen er stiftet i 2019 og er registrert i Brønnøysund med org.nr.
924 196 505. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er
selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har
krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre
forpliktelser.
Medlemmer
Hjernerystelsesforeningen er en pasientforening for personer som har hatt eller har
langvarig hjernerystelse, samt pårørende og helsepersonell. Deltagerne har savnet en
forening for å dele erfaringer og spre kvalitetssikret informasjon om sykdommen.
Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på medlemsmøter og webinarer. Alle medlemmer har
også stemmerett på årsmøte og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Alle medlemmer kan
også gjøre frivillig arbeid for foreningen. Medlemmer som skylder kontingent har ikke
stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen
etter ett år.
Årsmøte
Den øverste myndighet i laget utøves av årsmøtet. Årsmøte holdes hvert år.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller
minst en tiendedel av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de
ønsker behandlet. Innkallingen til årsmøte foretas av styret, og skal skje skriftlig per epost til
medlemmene. Varsel skal gis med minst 8, høyst 20 dager. Årsmøte gjennomføres via
videokonferanse. Årsmøtet godkjenner vedtektsendringer, årsberetninger og regnskap, og
velger styremedlemmer og varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Styret foreslår
selv styremedlemmer, men tar gjerne imot forslag.
Styret
Foreningen skal ha et styre på 3 til 5 medlemmer med varamedlemmer etter
generalforsamlingens bestemmelse. Disse kan bare velges blant medlemmene.

Funksjonstiden for leder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er normalt to år.
Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
Styret gjennomfører møter minst én gang hvert kvartal, normalt hver måned.
Signaturrett
Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett.
Styreleder og kasserer har tilgang til foreningens bankkonto.
Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte
bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

