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VEDTEKTENE § 1. MEDLEMSKAP OG ALDER

Bakgrunn for saken:

Per i dag mister sykepleiere sin autorisasjon ved fylte 75 år. I henhold til dagens vedtekter vil de da
automatisk miste sitt medlemsskap i Norsk Sykepleierforbund. Flere av våre eldste medlemmer har verv i
organisasjonen, og vi må sikre at de beholder sitt medlemskap i organisasjonen selv om de ikke lenger
har autorisasjon. På den bakgrunn foreslås det en endring i vedtektenes § 1.

  
§ 1 Navn og målgruppe
 
Gjeldende ordlyd:

«Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for
sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.
 
I tillegg kan alle som er i ferd med å gjennomgå grunnutdanning i sykepleie ved norsk
utdanningsinstitusjon og studenter med tilhørighet til Norge og som tar sykepleierutdanning i
utlandet oppnå studentmedlemskap.
 
Ekstraordinært medlemskap gis sykepleiere og jordmødre med utdanning fra andre
land for den perioden de avventer og/eller kvalifiserer seg for norsk autorisasjon.
 
Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.»

 
 
Foreslått ny ordlyd:
 
Vedtektene § 1: det settes inn et nytt avsnitt 3. Tidligere avsnitt 3 og 4 blir hhv avsnitt 4 og 5.

«Norsk Sykepleierforbund (forkortet NSF) er den landsomfattende fagorganisasjonen for sykepleiere og
jordmødre med norsk autorisasjon.
 
I tillegg kan alle som er i ferd med å gjennomgå grunnutdanning i sykepleie ved norsk
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utdanningsinstitusjon og studenter med tilhørighet til Norge og som tar sykepleierutdanning i utlandet
oppnå studentmedlemskap.
 
I tillegg kan medlemmer som mister sin autorisasjon på bakgrunn av  alder, likevel beholde sitt
medlemskap.

Ekstraordinært medlemskap gis sykepleiere og jordmødre med utdanning fra andre
land for den perioden de avventer og/eller kvalifiserer seg for norsk autorisasjon.
 
Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.»

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak:

Vedtektenes § 1 endres ved at det settes inn et nytt avsnitt 3. Tidligere avsnitt 3 og 4 blir hhv avsnitt 4 og
5. Det nye avsnittet får følgende ordlyd: 

I tillegg kan medlemmer som mister sin autorisasjon på bakgrunn av  alder, likevel beholde sitt
medlemskap.
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forbundsleder generalsekretær

Endelig vedtak:

Vedtektenes § 1 endres ved at det settes inn et nytt avsnitt 3. Tidligere avsnitt 3 og 4 blir hhv avsnitt 4
og 5. Det nye avsnittet får følgende ordlyd: 

I tillegg kan medlemmer som mister sin autorisasjon på bakgrunn av  alder eller sykdom, likevel beholde
sitt medlemskap.


