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LM 2015 – Sak 5 – Endring i NSFs vedtekter – fylkesstyret - gjenvalg 

 
NSF Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre har i møte 12.-13. mars 2015 handsama sak om endring i NSFs 
vedtekter. Fylkesstyret ynskjer å sende saka til handsaming i LM 2015. 

 
Forslag til vedtektsendring i § 4 B. Fylkesorganisasjonen – Fylkesstyret – 4. ledd: 
 
Gjeldande ordlyd 
Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder – velges for 4 år om gangen. Valget finner sted innen 1. april 
det år det avholdes landsmøte. 
 
Forslag til ny ordlyd 
Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder – velges for 4 år om gangen. Valget finner sted innen 1. april 
det år det avholdes landsmøte. Gjenvalg kan skje. 
 
Grunngjeving 
Det er berre i fylkesorganisasjonen § 4 B. Fylkesstyret det ikkje står at «Gjenvalg kan skje». I alle 
andre politisk valde posisjonar er dette skrive (sjå under). Dette må rettast opp i vedtektene. 
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Med venleg helsing 

 

 

Oddgeir Lunde Norunn Midthjell 

Fylkesleiar Delegasjonsleiar 

 

 

Kopi:  
 

§ 4A Hovedtillitsvaltråd 

……….. Fylkesstyret kan godkjenne at også slike 

verv fordeles av og blant de hovedtillitsvalgte. Gjenvalg kan skje….. 
 

§ 4 A Valg 

Valgperioden for tillitsvalgte og hovedtillitsvalgt er 2-årig. Valget finner sted innen 
1.mars i de år siste siffer utgjør et oddetall. Gjenvalg kan skje…………… 
 
§ 4 B Fylkesorganisasjonen 

Fylkesstyret 

…………Fylkesstyrets medlemmer – inklusiv leder – velges for 4 år om gangen. Valget finner 
sted innen 1. april det år det avholdes landsmøte…………..(?) 

 
§ 5 Faggrupper: 

Sentralt fagforum 

…………… Valgperioden er fireårig og følger 
landsmøteperioden. Gjenvalg kan skje…… 

§ 7 Forbundsstyret  

B. Sammensetning 

…. Forbundsleder, nestleder og 2. nestleder velges av landsmøtet ved egne valg for 
4 år. Gjenvalg kan skje. 

… Forbundsstyremedlemmer og varamedlemmer velges av landsmøtet ved egne 

valg for 4 år. Gjenvalg kan skje…… 
 
§ 9 Rådet for Sykepleieetikk 

C. Sammensetning 

….Rådet for sykepleieetikk består av leder og 8 medlemmer som velges av 
landsmøtet for 4 år. Gjenvalg kan skje. 
 
§10 Landsmøtets kontrollutvalg 

A. Sammensetning 

Utvalget består av leder, 3 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av 
landsmøtet for fire år. Gjenvalg kan skje………………… 
 
§ 12 Nominasjonskomite 
B. Sammensetning 

Nominasjonskomiteen består av leder, 6 medlemmer og 6 varamedlemmer, som 
velges av landsmøtet for 4 år. Gjenvalg kan skje……. 

 


