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INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I KREFTFORENINGEN 

 
 
Instruksen er fastsatt av representantskapet i møte 24.4.1991.  

 

Kontrollkomiteen etableres i henhold til Kreftforeningens vedtekter § 8-1: 

 

«Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer som velges av representantskapet. 1 av 

medlemmene skal tilfredsstille de faglige krav som stilles for å bli Høyesterettsdommer. 

 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med foreningens virksomhet og bl.a. påse at den følger lov, 

vedtekter og retningslinjer vedtatt av representantskapet. I den utstrekning den finner det 

påkrevet, skal komiteen undersøke foreningens protokoller, bøker, korrespondanse m.m. 

Styret og revisjonen skal gi kontrollkomiteen alle opplysninger som den mener å trenge for å 

kunne utføre sitt verv. Kontrollkomiteen skal særlig påse at foreningens midler til enhver tid 

er plassert på en betryggende måte. 

 

Kontrollkomiteen møter så ofte som det anses påkrevet for å kunne sikre et effektivt tilsyn. 

 

Kontrollkomiteen avgir sin årlige beretning til representantskapet.  

 

Valgperioden er 4 år. Kontrollkomiteen velger selv sin leder for 2 år av gangen.» 

 
 

INSTRUKS 
 

1. Kontrollkomiteen foretar sine undersøkelser så ofte den selv finner det nødvendig, men 

skal  

a. minst fire ganger i året gjennomgå styrets møteprotokoller samt eventuelle 

antegnelser av revisor 

b. foreta det tilsyn og de undersøkelser av foreningens forvaltning som den 

finner nødvendig 

c. gjennomgå og uttale seg om styrets forslag til årsregnskap. 

 

2. Kontrollkomiteen fører protokoll fra sine møter og gir sine innberetninger til 

representantskapet. 

Blir komiteen kjent med forhold som den finner grunn til å påpeke, skal dette straks 

meldes skriftlig til generalsekretær, styre og representantskap. 

 

Møteprotokollen sendes til styret og revisor til orientering og evt. oppfølging av forhold 

som komiteen har påpekt. 
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3. Komiteen har ellers adgang til å gjøre direkte henvendelser til den til enhver tid 

fungerende leder og styret når komiteen finner mangler eller feil som antas å burde rettes 

straks. 

 

4. Kontrollkomiteens medlemmer er forpliktet til konfidensiell behandling av foreningens 

regnskaper, protokoller og dokumenter av enhver art som de får seg forelagt.  

 

Komiteens medlemmer har taushetsplikt med hensyn til alle de forretnings- og 

driftsforhold vedrørende organisasjonen som de måtte bli kjent med under sitt arbeide, 

unntagen når det etter lovgivning er deres plikt å gi opplysninger.  

 

---- 
 
Instruksen er fastsatt av representantskapet i møte 24.4.1991 

 

Det er foretatt følgende redaksjonelle endring 15.9.2016: 

Navnet «Den Norske Kreftforeningen» er endret til «Kreftforeningen». 

 

Merk at Kreftforeningens vedtekter § 8-1 er gjengitt i instruksen slik bestemmelsen lød i 1991. 


