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Instruks for opptak av nye organisasjonsmedlemmer 
Fastsatt av Kreftforeningens styre 9.12.2021 

Generelt om medlemskap for organisasjoner 

Organisasjoners medlemskap i Kreftforeningen er regulert i vedtektene §§ 2-1, 2-2 og 2-3: 

§ 2-1 Medlemskategorier 

Kreftforeningen har disse medlemskategoriene: 

b. Organisasjoner, institusjoner, foretak og andre juridiske personer. 

Organisasjoner, institusjoner, foretak og andre juridiske personer som ved sitt medlemskap 

ønsker å støtte Kreftforeningen, kan etter søknad tas opp som medlem. Søknaden avgjøres av 

styret. 

 

§ 2-2 Kontingent 

Styret fastsetter de årlige medlemskontingentene.  

 

§ 2-3 Eksklusjon 

Et medlem kan ekskluderes fra foreningen når medlemmet har krenket foreningen med vesentlig 

mislighold eller medlemmet på annen måte vesentlig kan skade Kreftforeningens omdømme eller 

interesser. Eksklusjon skal skje skriftlig. Representantskapet treffer etter forslag fra styret vedtak om 

eksklusjon. Medlemmet som er foreslått ekskludert har rett til å uttale seg før det blir truffet vedtak. 

Kreftforeningens styre avgjør iht. § 2-1 hvem som skal tas opp som organisasjonsmedlem i Kreftforeningen. 

Kommersielle aktører tas som hovedregel ikke opp som organisasjonsmedlemmer, men kan vurderes som 

næringslivspartnere. I særskilte tilfeller kan det likevel vurderes om en slik aktør skal innrømmes 

medlemskap.  

I rekrutteringen av medlemmer vil det være et mål å sikre en god faglig og geografisk bredde som kan bygge 

opp under Kreftforeningens arbeidsområder. 

Forutsetninger for medlemskap 

Organisasjoner som ønsker medlemskap i Kreftforeningen: 

• må ha et engasjement for Kreftforeningens arbeid 

• må forplikte seg til ikke å handle på måter som strider mot Kreftforeningens formål og etiske 

retningslinjer 

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer. 

Før Kreftforeningens styre vurderer å innvilge en organisasjon medlemskap, må organisasjonen ha sendt inn 

en skriftlig søknad der det bl.a. gjøres rede for hvordan organisasjonen gjennom sitt medlemskap kan bidra 

til å oppfylle Kreftforeningens formål. 

Medlemmenes rettigheter 

Organisasjonsmedlemmer har fulle organisatoriske rettigheter, og kvalifiserer for en plass i Kreftforeningens 

representantskap slik dette kommer til uttrykk i vedtektene § 3-2 og i «Valg til representantskapet – instruks 

for nominasjonskomiteen». 


