
 
 
 
 
 
Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere – NSF LSL Oppland 
 
VEDTEKTER   
 
Vedtektene er underlagt vedtektene til NSF LSL som er vedtatt på Generalforsamlingen (GF) til NSF 
LSL i 1997. Tilpasninger vedtatt GF 2001/2003/2005/2010 
 
NAVN 
Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere i Oppland. 
Forkortelse: NSFLSL - Oppland 
 
§ 1 
Formål og funksjon 
1. Videreutvikle sykepleieledernes funksjonsområde. 
2. Utøve landsgruppens funksjon i overensstemmelse med 
    NSF’s formål og prinsipprogram. 
3. Være bindeledd mellom NSF og landsgruppens medlemmer. 
4. Være det profesjonelle organ for sykepleieledere. 
5. Videreutvikle landsgruppens fordypningsområder. 
6. Tilføre NSF´s organisatoriske ledd faglig ekspertise. 
 
 
§ 2 
Medlemsskap og stemmerett 
 
1. Medlemmer 
I NSFLSL Oppland kan opptas medlemmer av NSF som er sykepleieledere, uavhengig av ledernivå - i 
og utenfor institusjon. 
 
2. Æresmedlemmer. 
NSFLSL´s Oppland styre kan utnevne til æresmedlemmer; personer som har gjort seg særlig fortjent 
til dette. 
 
3. Stemmerett 
Stemmerett har medlemmer som er a jour med kontingent til NSF og til NSFLSL. 
 
 
§ 3 
NSFLSL Opplands styre 
Styret er NSFLSL Opplands høyeste utøvende organ. Det står ansvarlig overfor årsmøte.  
 
1. Styrets oppgaver er: 
Lede NSFLSL Opplands virksomhet, og forvalte lokalgruppens midler. 
 
2. Valg og sammensetning. 
Styret består av leder og 4 medlemmer som velges av årsmøte. I tillegg velges 2 varamedlemmer. 
Leder velges ved eget valg. 
Leder og styremedlemmer velges på fritt grunnlag, men en bør ta hensyn til geografisk spredning. 
Valget skjer etter NSF’s valgreglement. 
NSF LSL’s styret skal til enhver tid være underrettet om styrets sammensetning. 
 
3. Møter. 
a. NSFLSL Opplands styremøter ledes av lokalgruppens leder. 
Styremøter holdes minst fire ganger årlig. Det skal føres protokoll fra styrets møter. Leder er ansvarlig 
for innkalling. 



 
 
b. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. 
 
 
4. Tidsskrift/medlemsinformasjon. 
Det skal utgis medlemsinformasjon fra styret 2 ganger pr. år. Redaktøransvar er tillagt leder. 
 
Det publiseres fortløpende medlemsinformasjon på NSFLSL Opplands hjemmeside. 
 
 
§ 4 
Valgkomiteen 
 
A. Mandat 
Valgkomiteen innstiller til de valg som skal skje under årsmøtet. 
Innstillingen skal foreligge ved årsmøtets begynnelse. 
Valgkomiteen fører protokoll som fremlegges for NSFLSL Opplands styre. 
 
B. Sammensetning og funksjonstid 
Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av tre medlemmer med vara. 
Medlemmer i NSFLSL Opplands styre kan ikke sitte i valgkomiteen. 
Dersom en av valgkomiteens medlemmer stiller til valg i styret, må vedkommende gå ut av komiteen. 
Varamedlem trer da inn. 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. 
Valgkomiteen trer i funksjon umiddelbart etter årsmøte og fungerer frem til neste årsmøte avslutning. 
Gjenvalg kan skje. 
 
C. Valgtekniske funksjoner 
De valgtekniske funksjoner ivaretas av valgkomiteen. 
1.Komiteen informerer om de valg som skal finne sted under årsmøte. 
Denne informasjonen gis skriftlig til NSFLSL Opplands styre. Valgkomiteen skal minst seks uker før 
valg finner sted, gi informasjon om valgene. 
2. Forslag til kandidater sendes valgkomiteen senest en måned før årsmøtet holdes. 
Kandidatene som foreslås, må ha erklært seg villige til å motta valg. 
Valgkomiteen utarbeider en god presentasjon av kandidatene. 
3. Umiddelbart før hvert valg redegjør komiteens leder for valgkomiteens innstilling. 
 
 
§ 5 
NSFLSL Opplands møter 
 
A. Årsmøtet 
Årsmøtet er NSFLSL Opplands høyeste myndighet. 
 
1. Adgang 
Kun medlemmer av NSF og NSFLSL Oppland har adgang til årsmøtet. 
 
2. Bekjentgjørelse 
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling sendes ut minst 8 uker før årsmøtet 
finner sted.  
 
3. Saker 
Enkeltmedlemmer kan sende saker til årsmøtet. 
Sakene må være sendt styret minst en måned før årsmøtet holdes. 
Saker som kommer inn før fristens utløp, settes på sakslisten. 
Sakslisten og saksdokumenter publiseres på Opplandsgruppas hjemmesider i forkant av årsmøtet 
 
4. Sakslisten 



 
 
Sakslisten foreslås av NSFLSL Opplands styre og godkjennes av generalforsamlingen. Sakslisten 
innhold følger NSF’s normer. 
Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten, krever 4/5 flertall av de stemmeberettigede på 
generalforsamlingen. 
Saker kan strykes av sakslisten med simpelt flertall. 
 
5. Valg/votering 
Valg og votering skjer i forhold til NSF’s valgreglement. Valg skal foregå skriftlig. Ved valg og 
avstemminger, bortsett fra valg av leder, gjelder simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet ved valg, foretas 
omvalg. 
Annen stemmeavgiving enn valg foregår ved håndssopprekking, dersom ingen stemmeberettigede 
forlanger skriftlig avstemming. Hver stemmeberettiget har en stemme. I tilfelle stemmelikhet er 
lederens stemme avgjørende. 
 
B. Ekstraordinært årsmøte 
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det besluttes av NSFLSL Opplands styre eller 
forlanges av: minst 25 % av NSFLSL Opplands medlemmer. 
Møtet skal kunngjøres minst en måned før det finner sted. 
Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal sendes 
medlemmene straks vedtak om møtet er fattet. 
 
 
§ 6 
Årsberetning, regnskap og budsjett 
 
A. Årsberetning 
NSF LSL Oppland sender årsberetning til NSFLSL’s styre innen 15. februar. 
 
Årsberetning skal inneholde: 
1. Medlemstallet pr. 31.12 
2. NSFLSL Opplands styre og sammensetning 
3. Oversikt over NSFLSL Opplands virksomhet. 
 
B. Regnskap 
NSF LSL Oppland skal hvert år sende regnskap til NSFLSL’s styre innen 15. februar. 
NSF LSL Opplands regnskap, med revisorrapport, forelegges årsmøtet for godkjenning. 
 
Regnskapet skal inneholde: 
1. Driftsregnskap for to årsperioden 1.1 - 31.12, med kommentarer. 
2. Balansekonto pr. 31.12 
 
C. Budsjett 
NSFLSL Opplands styre utarbeider forslag til budsjett med kommentarer som forelegges årsmøtet for 
godkjenning. 
 
§ 7  
Kontingent 
NSFLSL´s kontingent fastsettes av generalforsamlingen i NSFLSL. NSFLSL Oppland kan søke om 
økonomisk støtte utfra innsendt handlingsplan og budsjettforslag og økonomisk oversikt pr. 01.10. 
Frist for innsending av søknaden er 1. november året før søknaden skal gjelde. 
Dersom aktiviteten i gruppen opphører, skal overførte penger tilbakebetales. 
 
 
§ 8 
Utmelding 
Utmelding skal skje skriftlig til NSFLSL Opplands kasserer. 
Medlemsskapet opphører for medlemmer som står til rest med kontingent ved årsskiftet. 
 



 
 
 
 
 
§ 9 
Vedtektsendringer 
Endringer av NSFLSL Opplands vedtekter, med unntak av § 10, må vedtas av årsmøtet med 2/3 
flertall av de avgitte stemmene. 
Forslag til endringer av vedtektene må være sendt NSFLSL Opplands styre minst en måned før 
årsmøtet. 
Årsmøtet skal godkjenne enhver endring i vedtektene. 
 
 
§ 10 
Oppløsning 
Beslutning om oppløsning krever 5/6 flertall av de stemmeberettigede medlemmer på årsmøtet. 
Ved oppløsning skal NSFLSL Opplands midler oppbevares i fem år. 
Etter dette tilfaller midlene Norsk Sykepleierforbund. 


