
 
Vedtekter for Forbund for Kjemisk 
Miljøintoleranse(FKMI)  

Anno 2014. 
 
§ 1 Foreningens navn og sted 
 

Forbundets navn er Forbund for Kjemisk miljøintoleranse med FKMI som forkortelse. 

Forbundet ble stiftet 16. 09.11 med det opprinnelige navnet MCS-Norge. Forbundets 

hjemsted er den til enhver tid sittende leders bopel. 
 
 
§ 2 Formål 
 

1. Forbundet skal arbeide for at helsemyndighetene aksepterer kjemisk miljøintoleranse 

som en fysisk lidelse med godkjent diagnose og diagnosenummer. 

 

2. Forbundet skal arbeide for saklig informasjon og dermed øke samfunnets 

kunnskapsnivå om kjemisk miljøintoleranse 

 

3. Forbundet skal fremme et best mulig samarbeid med Norges Astma og 

Allergiforbund. 

 

4. Forbundet skal fremme samarbeid utover landegrensene. 

 

5. Forbundet skal arbeide for at medlemmene skal møte respekt i helsevesenet og i 

samfunnet generelt. 

 

6. Forbundet skal jobbe for å øke tilgjengeligheten i samfunnet for mennesker med 

kjemisk miljøintoleranse. 

 

7. Forbundet skal arbeide for å fremme forskning omkring duft og 

kjemikalieoverfølsomhet. 

 

8. Forbundet skal arbeide for å fremme tilgjengeligheten av duftnøytrale produkter til 

rengjøring og personlig pleie, i tråd med NAAF sin handlingsplan. 

 

9. Forbundet skal ha et verdinøytralt ståsted. 

Forbundets medlemmer forplikter seg til enhver tid å uttale seg med respekt overfor 

andre mennesker. 

 

10. Forbundets arbeid vil utøves i hele Norge. 

 
 



§ 3 Juridisk person 

Forbundet er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar 

for gjeld. 
 
§ 4 Medlemmer 

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse skal være et forbund for mennesker som ønsker å 

fremme interessene til mennesker med kjemisk miljøintoleranse. 

 

Styret kan ekskludere enkeltmedlemmer. Før ekskludering skjer skal medlemmet ha fått en 

skriftlig advarsel med begrunnelse. Deretter skal ekskluderingen behandles på første 

generalforsamling. Hvis det er nødvendig kan medlemmet også ekskluderes fram til 

generalforsamlingen. Blir eksklusjonen godkjent skal kontingenten for gjeldende regnskapsår 

refunderes. 

 
 
§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i forbundet.  

 
 
§ 6 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre 

rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av forbundet. Strykes et medlem, kan det 

ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.  

 

Størrelsen på kontingenten blir fastsatt på generalforsamlingen og gjelder for et regnskapsår. 

Hvis et medlem melder seg ut i løpet av året har denne ikke krav på å få refundert 

kontingenten. 

 
 
§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, 

inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal 

fremgå av budsjett og regnskap. 
 
 
§ 8 Årsmøte 

Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds 

varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig 

saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media 

til å være til stede. Årsmøtedeltagere forplikter seg til å være duftnøytrale, dersom årsmøtet 

finner sted i lokaler der flere mennesker er samlet. 

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har 

mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på 

sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de 



fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av 

sakslisten. 

 

På grunn av medlemmenes spesielle problematikk og bosetning spredd over hele Norge, kan 

det være grunnlag for å avholde årsmøte på alternativ måte. 

 
§ 9 Ledelse av årsmøtet  

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Forbund for 

Kjemisk Miljøintoleranse. 

 
§ 10 Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt stemme. 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan 

føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene 

inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende 

avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, 

eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 

avgitt. Pga medlemmenes spesielle utfordringer kan stemmegivning foregå ved hjelp av 

mail/brev. 

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte 

stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. 

Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis 

ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 

fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige 

kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det 

ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
§ 11 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Velge: a) Dirigent 

                b) Referent 

                c) Stemmetellere 

2. Behandle Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse sin årsmelding 

3. Behandle Forbud for Kjemisk Miljøintoleranse sitt regnskap  

4. Vedta Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse sitt budsjett  

5. Behandle innkomne forslag 

6. Fastsette kontingent 

7. Velge styrets medlemmer.  

    (Styrets medlemmer konstituerer seg selv og fordeler verv på førstkommende        

    styremøte.)  
 
§ 12 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 

stemmeberettigede medlemmene krever det. 

 



Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 

innkallingen. 

 
§ 13 Styret 
 

Forbundet ledes av et styre på minimum 3 antall medlemmer. Styret kan utvides i antall etter 

behov gjennom valg på årsmøter/ekstraordinære årsmøter.  

Årsmøtet er høyeste myndighet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Til styret skal velges 1 leder, 1 kasserer og 1 sekretær, samt styremedlemmer etter behov. 

Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet. Styrets 3 hovedmedlemmer 

velges normalt for 2 år ad gangen, mens de resterende velges for 1 år - for å sikre kontinuitet i 

styret. Dersom det er ønskelig kan styremedlemmer sitte mer enn 2 år. Valget avgjøres ved 

stemmeflertall. 

 

Styret skal: 

1.  Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instruks for disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse sin 

økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse utad. 

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger 

det. 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall 

av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 
 
§ 14 Grupper /avdelinger 

Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse 

kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Forbund for Kjemisk 

miljøintoleranse sitt årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse 

skal organiseres og ledes. 

 

Eventuelle lokalgrupper velger en representant som har kontakt med styret. Styret annonserer 

lokalgruppens arrangementer på forbundets hjemmeside og i medlemsbladet. 

Lokalrepresentantene orienterer nye og gamle medlemmer som måtte være interessert i å delta 

i en lokal gruppe.  

 

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Forbund for Kjemisk 

Miljøintoleranse, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Forbund for 

Kjemisk Miljøintoleranse utad uten styrets godkjennelse. 
 
§ 15  

Styret må under ingen omstendigheter utlevere enkeltmedlemmers personlige opplysninger til 

offentlige myndigheter, eller andre instanser, uten tillatelse fra de aktuelle medlemmer. 
 
§ 16 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 



§ 17 Oppløsning  

Oppløsning av Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse kan bare behandles på ordinært 

årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 

måneder senere.  

 

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Forbund for Kjemisk 

Miljøintoleranse. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning 

til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15. 
 
 

 

__(Sign.)_______  

Mette Kalleberg 

leder                  
 

 

_________________                _______________                      _____________________                    

Arne Langlo Hagen  Siv L. Krogset                            Pia Aimée Tordly            

Styremedlem   Sekretær                                          nestleder               

           Mette Kalleberg
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