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VEDTEKTER FOR LOKALGRUPPER 

Vedtatt GF 18.10.2012 

 

§ 1 NAVN 

NSFs landsgruppe av Akuttsykepleiere (+fylkesnavn), forkortet NLAS (+ fylkesnavn) 

 

§ 2 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER 

A. Medlemmer:  Medlemskap i lokal faggruppe er åpent for medlemmer i NSF og 
NLAS som imøtekommer de krav til medlemskap som faggruppa for øvrig 
fastsetter. 

B. Stemmerett og valgbarhet:   Medlemmer som er à jour med kontingent til NSF 
og faggruppen har stemmerett og er valgbare. 

 

§ 3 FORMÅL 

A. Lokal faggruppe er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal 
vektlegge de av NSF og NLASs prioriteringer som har generell og/eller spesiell 
gyldighet for faggruppens virkeområde. 

B. Utover de formål som er spesifikke for den enkelte faggruppe må følgende 
inngå:  

Faggruppen skal: 

 Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling    
 Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet    
 Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert 

kunnskap    
 Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av 

faggruppetilhørighet    
 Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs 

fag‐ og helsepolitiske prioriteringer 
Faggruppen skal også:    



 
[Navn] Lokalgruppe 

 

Vedtekter for NLAS lokalgrupper vedtatt GF 18.10.2012 Side 2 av 11 
 

 Tilføre NSFs organisasjonsledd vår faglige ekspertise    
 Være bindeledd mellom NSFs ledelse og NLASs medlemmer 
 bidra som rådgivende organ i saker som berører gruppens fagområde. 

 
 

§ 4 ÅRSMØTET 

A. Årsmøtet:   
Årsmøtet er lokal faggruppes høyeste myndighet. Det holdes årlig, evt. hvert 
annet år. Årsmøter som holdes hvert annet år må holdes i samsvar med 
NLASs. generalforsamlingsperiode. Årsmøtet skal være avviklet innen 
utgangen av mars. 

1.  Adgang:    

Årsmøtet er åpent for de av lokal faggruppes medlemmer som er a jour 
med kontigenten.  

 
2. Saksliste:    

Enkeltmedlemmer og faggruppens styre kan foreslå saker for behandling på 
årsmøtet. Sakene må være sendt lokal faggruppes styre minst 2 måneder før 
årsmøtet holdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på lokal faggruppes 
nettside eller pr. e-post senest 3 uker før årsmøtet holdes. Sakslisten foreslås av 
faggruppens styre og godkjennes av årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp utenom 
sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan 
strykes fra sakslisten med alminnelig flertall. 

Følgende poster er obligatoriske:    

 Registrering av antall stemmeberettigete    
 Oppnevning av ordstyrer(e)    
 Godkjenning av sakslisten    
 Oppnevning av tre medlemmer til å underskrive protokollen    
 Oppnevning av utvalg for oppdrag under årsmøtet    
 Gjennomgang av lokal faggruppes virksomhet, herunder årsberetning og 

regnskap for de foregående år (evt 2 år ). 
 Godkjenning av lokal faggruppes overordnete satsingsområder og 

økonomiske føringer 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Valg av:  

 Lokal faggruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer    
 Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen    
 Øvrige valg som følger av faggruppens vedtekter. 
 

3. Valg og votering:    

Valg skal foregå skriftlig. Om årsmøtet bestemmer det kan valg foregå ved 
håndsopprekking. Lokal faggruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de 
avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen 
kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som 
ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke 
avgitte stemmer. Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er 
bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 
Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder. Dersom ikke noen 
stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen avstemming. 
Valg skjer for øvrig i samsvar med NLASs valgreglement vedtatt av 
generalforsamlingen. 

 

B. Ekstraordinært årsmøte:    

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av en av følgende 
instanser:   

1. Lokal faggruppes styre    

2. Minst 25 % av medlemmene.   Møtet skal kunngjøres minst fire uker før 
det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som 
forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på lokal faggruppes nettsider 
snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinært årsmøte holdes. 
Dersom ekstraordinært årsmøte fører til at lokal faggruppes styre må 
nedlegge sin funksjon, velges et interimt styre som fungerer frem til neste 
ordinære årsmøte. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av 
styret, samt varamedlemmer, dersom så mange 
medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er 
funksjonsdyktig. 

 
 
 



 
[Navn] Lokalgruppe 

 

Vedtekter for NLAS lokalgrupper vedtatt GF 18.10.2012 Side 4 av 11 
 

 
§5 STYRET 
 

A. Plass i organisasjonen:   
Styret er lokal faggruppes høyeste utøvende organ mellom årsmøtene. Det 
står ansvarlig overfor årsmøtet og overfor NLASs styre, sistnevnte i forhold til 
de krav som må imøtekommes for å være en godkjent faggruppe i NSF. 

B.  Styret skal:   

1. Lede lokal faggruppes virksomhet og forvalte gruppens midler    

2. Fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, godkjenne 
årsberetning og årlige regnskaper. NLASs leder skal underrettes om 
styrets vedtak   

3. Ta initiativ i sykepleiefaglige spørsmål som har betydning for 
faggruppens medlemmer    

4. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, NLASs sentrale styre 
og NSFs sentrale organer    

5. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag    

6. Oppnevne nye medlemmer og varamedlemmer av 
nominasjonskomiteen, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer 
har fått varig forfall at komiteen ikke lenger er funksjonsdyktig. 

C. Valg og sammensetning:    

1. Styret består av leder, nestleder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
Nesteder velges av og blant styrets medlemmer. For øvrig konstituerer 
styret seg selv.    

2. Styret velges av årsmøtet for en periode av to (eventuelt fire) år. 
Gjenvalg kan skje    

3. Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges skriftlig ved egne 
valg   

4. Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som faggruppens leder 
ut valgperioden    

5. NLASs leder og NSFs fylkeskontor skal til enhver tid være underrettet 
om sammensetning av faggruppens styre 
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D. Nyvalg:   

Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i styret får varig forfall i løpet av  
at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere 
suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigete medlemmer. 

E. Styremøter:    

1. Styremøter holdes minst 2 ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller 
minst tre av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres 
protokoll fra styrets møter    

2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra 
foregående møte skal i alminnelighet være sendt medlemmer og 
varamedlemmer minst 2 uker før møtet holdes.    

3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall 
stemmeberettigete medlemmer og varamedlemmer er til stede    

4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er 
bestemt i faggruppens vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 

 

§ 6 NOMINASJONSKOMITEEN 

A. Mandat:   
Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under årsmøtet. 
Innstillingen skal foreligge ved årsmøtets åpning. For øvrig skal 
nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement 
godkjent av NLASs generalforsamling. 

 
B. Sammensetning:   

Nominasjonskomiteen velges av årsmøtet og består av leder, minimum 2 
medlemmer og fortrinnsvis 2 varamedlemmer. Valget gjennomføres uten 
forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjons-komiteens 
medlemmer. 

C. Funksjonstid:    
Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter årsmøtet og fungerer fram til 
neste årsmøtes avslutning. 
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§ 7 KONTINGENT 

Det er ikke anledning til å innkreve lokal kontingent. 

 

§ 8 LOKAL FAGPOLITISK KONFERANSE OG REPRESENTASJON I FYLKESSTYRET 

Lokal faggruppeleder deltar på årlig lokal fagpolitisk konferanse. 

 

§ 9 ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG BUDSJETT 

A. Beslutningsorgan 
 

Lokal faggruppes årsberetning, regnskap og budsjett godkjennes av lokal 
faggruppes styre. 

B. Administrativ oppfølging:    

Føring av faggruppenes regnskaper, inklusive regnskap for faggruppenes 
lokalgrupper, ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til 
offentlige myndigheter. 

C. Registrering:   

Lokal faggruppes styre er ansvarlig for registrering i offentlig 
organisasjonsregister. 

 

§ 10 VERV OG ANSETTELSE I NSF 

Vedtektsfestete verv i faggruppens sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt 
fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF. 

 

§ 11 Habilitetsregler 

Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for 
saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller 
sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under 
behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken. 
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§ 12 VEDTEKTSENDRINGER 

Endringer i lokale faggruppers vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende 
stemmeberettigete i NLASs generalforsamling. For øvrig er vedtektsendringer regulert 
gjennom paragraf 15 i sentral faggruppes vedtekter. 

 

§ 13 OPPLØSNING 

A. Beslutning: 

Beslutning om oppløsning av lokal faggruppe krever 5/6 flertall blant 
tilstedeværende stemmeberettigete på årsmøtet, og må bekreftes av NLASs 
sentrale styre. 

B. Disponering av gjenværende midler: 

Ved oppløsning skal lokal faggruppes midler tilfalle NLAS. Midlene skal stå urørt i 
10 år, i fall ny lokal faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.  

 

 

 

 
 
 
UTDYPENDE MERKNADER TIL DE ULIKE PARAGRAFENE: 

§ 1 NAVN 

Korrekt benevnelse skal benyttes i alle offisielle sammenhenger, dvs. på brev, e-post, 
som signatur i avisinnlegg osv.. I intervju kan man for enkelhets skyld betegnes som 
«Akuttsykepleiergruppen i....(fylke)» 

 

§ 2 MEDLEMSKAP OG MEDLEMSRETTIGHETER 

A: Som medlem i NSF og NLAS sentralt, blir man automatisk medlem i lokal faggruppe 

B: Ajourførte medlemslister kontrolleres i forkant av årsmøtet, slik at man kan sjekke at 
påmeldte til årsmøtet er ajour med kontingent og tilfredsstiller kravene til medlemskap. 
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Leder av lokal faggruppe har tilgang til medlemslistene via NSFs medlemsregister. 

 

§ 3 FORMÅL 

A: I praksis innebærer dette at lokale faggrupper skal følge vedtektene, bygge sin 
handlingsplan på sentral faggruppes innsatsområder og handlingsplan, og for øvrig følge 
de prioriteringer som NLAS generalforsamling vedtar. 

B: Tiltak på lokalt nivå må være tilpasset faktiske ressurser og muligheter. Noen av disse 
punktene er det primært sentral faggruppe som har ansvar for, mens andre har større 
aktualitet for lokale faggrupper. Eksempel på aktuelle tiltak er å skape møteplass for fag- 
og kunnskapsutvikling, gjennom å arrangere lokale fagdager/faglige fora, samt å bidra 
til utvikling av faglig identitet og tilhørighet gjennom systematisk arbeid med lokale 
nettsider, medlemsinformasjon, faglige diskusjoner osv. 

 

§ 4 ÅRSMØTET 

A: Å avholde årsmøte hvert annet år gjør at lokal faggruppe følger sentral faggruppes 
organisering, og gir lokalt styre mulighet for større grad av kontinuitet. Det året 
årsmøtet ikke avholdes, frigis tid til faglige innlegg, evt. lokale debattforum etter 
mønster fra sentral faggruppe. Slik kan medlemmene stimuleres til mer aktiv deltagelse. 

1.   Denne bestemmelsen stiller krav til at lokal faggruppe prioriterer oppdatering av 
egne nettsider, og sørger for å sende årsmøtedokument til NLAS webansvarlige 
minimum en uke før fristen i forhold til GF.   Når saksliste og saksdokument kunngjøres, 
skal medlemmene oppfordres til evt. selv å skrive ut aktuelle dokument/ha disse med på 
pc, Ipad ol. 

 
 
Til sakslisten:   

Antall stemmeberettigete må registreres av oppnevnt tellekomite.   Oppnevning av 
tellekomite inngår som et ledd i punktet Oppnevning av utvalg for oppdrag under 
årsmøtet. 

Tre medlemmer til å underskrive protokoll kan gjerne være evt. avtroppende og 
påtroppende leder, samt et medlem. Merk at årsberetning og regnskap kun skal 
gjennomgås, ikke voteres over eller godkjennes av årsmøtet. 

Det er lokal faggruppes overordnete satsingsområder, ikke hele handlingsplanen som 
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skal godkjennes av årsmøtet. Tilsvarende: det er ikke et detaljert budsjett som skal 
godkjennes, men de overordnede økonomiske føringene. 

Vedr. valg:  

Det skal foretas eget valg av leder. Nominasjonskomiteen må gjøre en jobb i forkant av 
årsmøtet for å klargjøre hvem av kandidatene som kan tenke seg å stille som leder. 
Nestleder og kasserer, evt. sekretær og andre funksjoner fordeles når styret 
konstituerer seg i etterkant av årsmøtet. 

Vedr. valg:   

Se eget valgreglement.   Det foretas som nevnt over separat valg på leder. Alle andre som 
stiller til valg, stiller til valg til styret som sådan – ikke til valg som enten styre- eller 
varamedlemmer.   Når leder er valgt, velges først styremedlemmer. Man kan stemme på 
inntil det antallet styremedlemmer som skal velges – dvs. at skal det velges 2 nye 
styremedlemmer, kan man skrive inntil 2 navn, men man kan også skrive kun ett eller 
stemme blankt. Dette kan med fordel presiseres på stemmeseddelen, da det alltid blir 
spørsmål om dette. Det foretas valg til varamedlemmer blant de kandidater som da 
gjenstår. Samme valgprosedyre gjelder her. 

 

§5 STYRET 

Blant styrets medlemmer skal det fortrinnsvis foretas valg på nestleder. For øvrig 
konstituerer styret seg selv. 

Det skal avholdes minimum 2 «fysiske» styremøter pr. år. De gruppene som har 
økonomi til det, avholder så mange som man vurderer nødvendig og hensiktsmessig. 
Som alternativ til fysiske møter benyttes møter via SKYPE, og som et ledd i NSFs 
miljøpolitikk oppfordres det til å benytte dette alternativet. 

 

§ 6 NOMINASJONSKOMITEEN 

Det er lagt inn en mulighet for å ha mindre enn 5 medlemmer i nominasjonskomiteen 
ved formuleringen fortrinnsvis 2 varamedlemmer. Dette fordi det erfaringsmessig kan 
være utfordrende å skaffe flere enn 3 medlemmer til disse vervene. 

 
§ 7 KONTINGENT 

Som følge av at lokale faggrupper skal inngå i regnskapsføring via NSF, vil det ikke bli 
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anledning til å innkreve lokal kontingent.  

 

§ 8 LOKAL FAGPOLITISK KONFERANSE OG REPRESENTASJON I FYLKESSTYRET 

Denne bestemmelsen er tatt med for å forplikte lokale faggrupper på oppfølging av NSFs 
vedtekter vedr. faggrupper, beskrevet i paragraf 5 D: 

Lokal fagpolitisk konferanse og representasjon i fylkesstyret 

En gang årlig, etter at forbundsstyret har fattet vedtak om neste års prioriteringer, 
arrangerer fylkesstyret lokal fagpolitisk konferanse, der lokale faggruppeledere, 
eventuelle kontaktpersoner for faggrupper som ikke har opprettet lokal faggruppe, 
fylkesstyret og fylkesleddets hovedtillitsvalgte deltar. Formålet er å sikre lokal 
involvering og oppfølging av sentrale planer og eventuelt definere selvstendige lokale 
tiltak innen fagpolitikk, utdanningspolitikk og helsepolitikk, i samsvar med lokale 
forhold og utfordringer, samt bidra til økt samhandling mellom hovedtillitsvalgte, lokale 
faggrupper og fylkesstyret. I løpet av fagpolitisk konferanse velger lokale 
faggruppeledere en felles representant på fritt grunnlag blant lokale 
faggruppemedlemmer til å representere faggruppene i fylkesstyret. 

 

§ 9 ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG BUDSJETT 

Det er en ny bestemmelse at det er lokal faggruppes styre, ikke årsmøtet, som skal 
godkjenne årsberetning, regnskap og budsjett.   Dette skal avspeile den demokratiske 
oppbygningen av NSF som organisasjon, der valgte styrer er de som av 
landsmøte/generalforsamlinger og årsmøter får mandat og tillit til å forvalte midler og 
foreta nødvendige prioriteringer på vegne av medlemmene. I praksis er det umulig for et 
medlem å ha en kvalifisert formening om hva som er de klokeste løpende prioriteringer 
både hva gjelder økonomi og fag- og samfunnspolitisk innsats i faggruppen. Årsmøtet 
skal derfor ta stilling til og gi styret de overordnete retningene for arbeidet de ønsker 
styret skal utføre. 

Bestemmelsen om registrering i offentlige registre vil inntil videre gjelde. Når lokale 
faggruppers økonomi er innlemmet i sentral faggruppe/NSFs økonomiføring, vil NLAS 
benytte felles organisasjonsnummer, og bestemmelsen vil ikke ha gyldighet lengre. 
Ansvaret vil da tilligge sentral faggruppe. 
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§ 12 VEDTEKTSENDRINGER 

Merk at evt. endringer i lokale faggruppers vedtekter må fremmes som sak til 
generalforsamlingen innen oppgitte frister, og voteres over på GF. 

 

§ 13 OPPLØSNING 

Årsmøtet kan ikke alene vedta oppløsning av lokal faggruppe. Et forslag om oppløsning 
må bekreftes av NLASs styre. 

Annet 

Øvrige vedtektbestemmelser vedrørende Lokale faggrupper, Inn- og utmeldinger, 
Medlemskap i andre organisasjoner, og Suspensjon og eksklusjon er regulert gjennom 
sentral faggruppes vedtekter. 

 
 
 


