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Avtale mellom Sogn og Fjordane Parkinsonforening og Hordaland
Parkinsonforening, som grunnlag for å stifte Vestland Parkinsonforening.

1. Forkortelser brukt i avtalen
NPF : Norges Parkinsonforbund
SNPF : Styret i Norges Parkinsonforbund 
SFPF : Sogn og Fjordane Parkinsonforening
HPF : Hordaland Parkinsonforening
SPF : Sunnhordland Parkinsonforening
BOPF : Bergen og omegn Parkinsonforening
SU : Sammenslåingsutvalget
SP : Sammenslåingsprotokoll

2. Sammenslåingsutvalgets (SU) sammensetning
SFPF: Reidun Sagen, Astrid Martinsen, Kjell Olav Laugerud
HPF  : Roald Saxvig, Jan Bjørn Ekanger, Arne Sivertsen (leder)

Utvalget har hatt sitt mandat fra fellesmøte 04.09.2019 mellom SFPF og HPF:
«Det opprettes et sammenslåingsutvalg (SU) som skal komme med forslag om hvordan

           arbeidet med å legge ned fylkeslagene SFPF og HPF, og å opprette det nye fylkeslaget
           VPF, skal foregå i praksis. SU skal og foreslå en framdriftsplan for dette arbeidet.

           SU skal videre ut fra føringene på dette fellesmøte lage et forslag til en                  
Sammenslåingsprotokoll (SP). SU bør ha tett kontakt med de to fylkeslagene for å komme 
fram til   en omforent tekst i SP. SP må vedtas på stiftelsesmøtet og på de to fylkeslagene 
sine ordinære årsmøter.

SU skal også forberede stiftelsesmøtet som skal legges etter forbundet sitt landsmøte i 
slutten av oktober 2019.»

3. Vestland Parkinsonforening – lokalforeningsstruktur
Alle medlemmer i VPF skal ha tilknytning til en lokalforening. Ved stiftelsestidspunktet for 
VPF skal fylkesforeningen ha følgende lokalforeninger:
> SFPF (Fylkesforeningen skifter funksjon til lokalforening uten å skifte navn)
> BOPF
> SPF

Lokalforeningene kommer i egen avtale seg i mellom, og med fylkesforeningen, fram til 
hvilket geografisk område den enkelte lokalforening skal dekke.

4. Ansvarsfordeling mellom fylkes- og lokalforening
Det skal være en ansvars- og arbeidsfordeling mellom fylkesforeningen og lokal-
foreningene. Vedtektenes § 10.4 og § 12.4 sier litt om en slik fordeling, men 
fylkesforeningen og lokalforeningene står ellers forholdsvis fritt når det gjelder denne 
fordelingen.

I Vestland region skal lokale tiltak for medlemmene i utgangspunktet organiseres av 
lokalforeningene. Fylkesforeningen skal være en administrativ og samordnende forening for
hele fylke. Herunder gi økonomiske tilskudd til lokalforeningene etter behov og samordne 
tiltak for medlemmene. Men fylkesforeningen kan og organisere tiltak som gjelder alle 
medlemmene i Vestland region. 
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Fylkesforeningen og lokalforeningene kan i samråd når som helst komme fram til en annen 
ansvars- og arbeidsfordeling. Enten over tid eller i enkeltsaker.

5. Fylkesstyrets sammensetning
Forbundets vedtekter regulerer styresammensetningen. Styret i VPF skal velges på fritt 
grunnlag blant alle medlemmene. For å sikre god kontakt mellom fylkesforeningen og 
lokalforeningene skal lokalforeningsstyrene ha møterett for en person i fylkesstyrets møter. 
Fylkesstyret kan gi disse frammøtte talerett i enkeltsaker. Fylkesstyret kan i enkeltsaker 
bestemme at disse frammøtte fra lokalforeningene ikke kan delta på møtet under 
behandlingen av den aktuelle saken.

Den nevnte møteretten kan endres av fylkesårsmøtet.

6. Veiledning til valgkomité for fylkesforeningen
Forbundets vedtekter regulerer det meste i forbindelse med valg til fylkes- og lokalforening. 
I tillegg til disse bestemmelsene er det ønskelig at det tas geografiske hensyn ved 
sammensetning av fylkesstyret.

7. Fylkesårsmøtet – delegater
 -  Hvert lokallag får først tre delegater uavhengig av medlemsmassen. Deretter får hvert lag
    1 – en – delegat for hvert påbegynte 50 medlemmer utover 50 medlemmer. 

-  Medlemstall per 31. desember i foregående kalenderår legges til grunn for beregning av
   antall delegater.

-  Delegatene velges i lokallagenes årsmøter. De valgte delegatene skal ha betalt 
    kontingent for inneværende år.

-  Fylkesforeningen skal ha skriftlig melding fra lokalforeningene om hvem som er valgt,  
   med navn, telefon og e-postadresse. Meldingen skal foreligge i god tid før fylkesårsmøtet.
 
-  Denne ordningen gjelder fra og med årsmøtene i 2020.

Bestemmelsene her kan endres av fylkesårsmøtet.

8. Fylkesforeningens adresse
Fylkesforeningens adresse følger fylkesleder.
Fylkesforeningens e-postadresse er vestland@parkinson.no

9. Økonomi
Interimsstyrets utgifter dekkes av SFPF og HPF med 50 % på hver.

Ved oppløsningen av fylkesforeningene (SFPF og HPF) overføres midlene i foreningene i
prinsippet i sin helhet til NPF. Midlene vil ubeskåret bli tilbakeført til VPF. Jfr. SNPF sitt 
vedtak i sak 45/19.

Disse midlene fordeles videre til de nye lokalforeningene SFPF og BOPF med samme 
beløp som ble overført til NPF av henholdsvis fylkesforeningene SFPF og HPF. Av denne 
tilføring av midler til de nye lokalforeningene skal kr 50 000,- overføres til VPF som start- og
driftskapital. Beløpet fordeles etter medlemstall i fylkesforeningene SFPF og HPF avrundet 
opp eller ned til nærmeste tusen kroner.

SPF sin økonomi berøres ikke av denne avtalen.

mailto:vestland@parkinson.no
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10. Prosessen med å stifte VPF og å etablere lokalforeningene SFPF og BOPF
● SNPF har i henhold til vedtektene vedtatt at fylkesforeningene SFPF og HPF skal slås 

sammen som følge av at Sogn og Fjordane fylke og Hordaland fylke blir slått sammen 
til Vestland fylke fra og med 01.01.2020.  Jfr.  SNPF sitt vedtak i sak 45/19.

● VPF blir stiftet 05.02.2020 med et interimsstyret som får som oppgave å få VPF «opp 
og gå» til første ordinære årsmøte i 2020. På stiftelsesmøte deltar tre representanter fra
SFPF og tre fra HPF.

● SFPF og HPF  fortsetter som fylkesforeninger til de oppløses på sine årsmøter i 2020. 

● Årsmøter i fylkesforeningene SFPF og HPF. (holdes innen 15. mars) Her behandles 
følgende saker:
• Vanlige «startsaker» i årsmøter. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 

ordstyrer osv.
• Gjennomgang av årsberetning for 2019.
• Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2019.
• Innkomne forslag.
• Godkjenning av framforhandlet avtale/SP.
• Oppløsning av fylkesforeningene  SFPF og HPF. Dette skjer ved at fylkesforeningen

SFPF opphører som fylkesforening og går over til å være lokalforening under 
samme navn. Fylkesforeningen HPF gjør dette på samme måte men skifter navn til 
BOPF.                                                              

● Årsmøter i lokalforeningene SFPF og BOPF. Disse møtene holdes samme dag som
- og etter -  årsmøtene i fylkesforeningene. Følgende saker behandles:
• Vanlige «startsaker» i årsmøter. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 

ordstyrer osv.
• Arbeidsprogram for 2020
• Budsjett for 2020
• Valg. Herunder valg av representanter til VPF.

● Årsmøte i SPF.   (holdes innen 15. februar)
• Her behandles vanlige årsmøtesaker, men under «Valg» må det velges delegater til 

årsmøtet i VPF ut fra den fordelingen som framgår av SP. Siden årsmøtet i SPF 
trolig vil bli holdt før årsmøtene i fylkesforeningene – som skal godkjenne SP – bør 
styret i SPF få fullmakt til å gjøre supplerende valg (inkl. evt. nedprioriteringer), 
dersom delegatfordelingen blir forandret.

● Årsmøte i VPF.   Her behandles følgende saker:
• Vanlige «startsaker» i årsmøter. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 

ordstyrer osv.
• Godkjenning av interimsstyrets arbeid.
• Arbeidsprogram for 2020
• Budsjett for 2020.
• Valg.
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Bergen 6. november 2019

Arne Sivertsen Reidun Sagen

Jan Bjørn Ekanger Astrid Martinsen

Roald Saxvig Kjell Olav Laugerud


