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NHS VEDTEKTER (STADGAR)

§ 1. NHS formål

Nordiske Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) er et
samarbeidsorgan for gjensidig læring og forståelse mellom
hørselshemmedes organisasjoner i Norden. NHS skal også fungere som
et forum for koordinering av nordiske synspunkter i forhold til arbeidet
for hørselshemmedes interesser i Europa. Særlig viktig blir
påvirkningsarbeidet i forhold til EU-systemet og bidra til at European
Federeation of Hard of Hearing People blir et mer slagkraftig instrument
for  hørselshemmede i alle europeiske land.

§ 2. NHS´s organisasjon

NHS´s høyeste myndighet er årsmøte og NHS organisatoriske uttrykk
kommer ellers til anvendelse gjennom medlemsorganisasjonenes
forbundsledelser. Vedtak i NHS kan icke forplikte den enkelte
medlemsorganisasjon økonomisk eller til å innta bestemte standpunkter.
Det skal føres møtesprotokoll fra alle møter i NHS regi.

§ 3. NHS organisasjoner - opptak av nye medlemmer

NHS medlemsorganisasjoner er pr. 15. juni 2008:
Høreforeningen Danmark
Kuuloliitto ry Finland
Heyrnarhjálp Island
Svenska hörselförbundet rf Finland
Hörseltjänst rf Finland
Felagid fyri hoyribrekad i Fearoyum Faeroeyerne
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Norge
Hörselskadades Riksförbund (HRF) Sverige

Opptak av nye medlemmer kan gjøres ved hvert årsmøte. Dette krever
imidlertid enstemmighet.

§ 4. NHS Årsmøte

Årsmötet skall hållas innan utgången av augusti månad. Varje
organisation kan delta med två representanter.
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Kver organisasjon får stemmer i forhold til medlemsantallet:
• med mindre enn tusen medlemmer har en stemme
• med mellom tusen og fem tusen medlemmer har to stemmer
• med mellom fem tusen og ti tusen medlemmer har tre stemmer
• med mellan ti tusen og tyvetusen medlemmer har fire stemmer
• over tyvetusen medlemmer har fem stemmer.
Hvert land får minimum to stemmer.

Følgende saker skal behandles på  årsmøte:
• Rapport om utviklingen i hvert land
• Koordinering av synspunkter i forhold til EFHOH og andre felles

europeiske forhold
• Internasjonale utfordringer i hver av medlemsorganisasjonene
• Planleggning av eventuelle fellesnordiske arrangementer
• Budsjett
• Regnskap med revisorrapport
• Valg og neste årsmøte

Årsmøte kan også ta opp andre spørsmål av felles intresse.

§ 5. NHS ledelse og arbeidet i  årsmøteperioden

NHS  årsmøte velger leder og nasjonalt vertskap for neste årsmøte.
Ordførerskapet bør rotere mellom de større organisasjonene og løpe på
to år pr. land.  Årsmötet väljer en internrevisor, som granskar
räkenskaperna.

NHS-leder må ha en sekretariatsfunksjon til å ivarata arbeidet mellom
årsmøtene, herunder å  søke om midler og legge grunnlaget for særlige
prosjekter.

§ 6. Medlemsavgift

Årsmøtet fastsetter medlemsavgiften. Medlemsafgiften för pågående år
indbetales före d. 1 mars.

NHS vedtekter vedtatt på årsmötet 30. mai 1997.
NHS stadgar ändrades på årsmötet 5. juni 2005.
NHS stadgar ändrades på årsmötet 10.  juni 2007.
NHS stadgar ändrades på årsmötet 15. juni 2008.
NHS stadgar ändrades på årsmötet 18 augusti 2010.
 


