
 
 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG/SIG-GRUPPER 
 

Vedtektene for NSFs Forum for kreftsykepleie gjelder også lokallagene/SIG-gruppene 

(heretter brukes kun betegnelsen lokallag, dette inkl. SIG), men antall styremedlemmer kan 

reduseres. Innenfor vedtektenes rammer legger lokallagene sine planer og arbeider fritt.  

I henhold til NSF`s retningslinjer skal det være et lokallag pr. fylke 

 

 

RAMMER FOR VIRKSOMHETEN 

 

Faglig 

 Lokallagene skal arrangere møter som gir faglig stimulering til flest mulig. Det enkelte lag 

står fritt når det gjelder det faglige innholdet og møteform 

 Lokallagene skal være pådrivere for å knytte kontakter og bidra til samarbeid mellom 

etater og nivåer i helsetjenesten.  

 Lokallagene skal være pådrivere med hensyn til artikkelskriving, og oppfordres til å bidra 

med fagstoff i tidsskriftet 

 Lokallagene skal ha jevnlig kontakt med web-ansvarlig i hovedstyret.  Det oppfordres til 

at nettsiden brukes aktivt til informasjon om lokale arrangement, gode faglige eksempler 

fra praksis og samhandlingstiltak mellom sykehus og kommuner. 

 

Økonomisk 

 Nyetablerte lokallag får kr 5 000 i ”starthjelp” 

 Medlemmer kan søke lokallagene om stipend til deltakelse på kurs, hospitering og 

faglitteratur. 

 Lokallagene skal primært være selvfinansierende, men kan søke hovedstyret om 

økonomisk støtte (f.eks. prosjektmidler) 

 Lokallagsleder/kasserer har ansvar for budsjett og regnskap. 

 Lokallagene står fritt til å ta deltageravgift til fagmøter både av medlemmer og ikke-

medlemmer, - henvises til Kursrom. 

 Ved samarbeid med kommersielle aktører vises til NSF`s retningslinjer for samarbeid med 

kommersielle aktører.  

 Lokallaget som er med og arrangerer landskonferansen får 20 % av overskuddet eller 

minimum kr.20 000,- som gjenytelse for det arbeidet som de bidrar med lokalt. Dersom 

flere lokallag går sammen om å arrangere konferanse deles disse 20 % likt mellom dem. 



 

 

SAMARBEID MED HOVEDSTYRET 

 Det kreves gjensidig informasjon for å kunne inspirere hverandre 

 Lokallagskontaktene i hovedstyret holder jevnlig kontakt med lokallagene 

 Handlingsplanene for hovedstyret og lokallagene skal være i samsvar. Lokallagenes 

handlingsplan kan legges ut på web 

 Lokallagslederne inviteres av hovedstyre til en samling hvert annet år (det året som det 

ikke arrangeres landskonferanse) for faglig stimulering og drøfting av felles utfordringer. 

 Lokallagsledere som deltar på landskonferansen møtes til felles en lunsj for å utveksle 

erfaringer og drøfte virksomheten 

 Lokallagene kan brukes som høringsinstans i faglige spørsmål 

 Lokallagene skal innen 31.mars årlig sende pr mail årsrapport og handlingsplan til 

hovedstyret ved lokallagskontaktene 

 

Årsrapport skal inneholde: 

Navn på medlemmene i lokallagets styre 

Antall møter 

Tema for møtene og navn på foredragsholder 

Antall deltakere på møtene 

Konkrete satsningsområder  

 

 

 

AVVIKLING AV LOKALLAG 

Om avvikling av et lokallag er aktuelt skal hovedstyret kontaktes for å vurdere om det er 

mulig å gjøre noe for å unngå det. 

Referat fra møtet der beslutningen er tatt og regnskap sendes hovedstyret. Lokallagets midler 

skal ved avvikling tilbakeføres hovedstyret. 

 

 

24.august 2016 

Mona Grytten 

 

 


