VEDTEKTER
NSF SENIORSYKEPLEIERNE TRØNDELAG
§ 1. NAVN
NSF Seniorsykepleierne Trøndelag. (Gruppen er partipolitisk nøytral)
§ 2. MEDLEMMER
Medlemmer er pensjonerte sykepleiere som er medlem av Norsk Sykepleierforbund, Trøndelag.
All aktivitet for gruppen er basert på ikke betalt frivillighet.
§ 3. KORRESPODANSE
Korrespondanse / Meldinger skjer fortrinnsvis med e-post.
Forhåndspåmelding til møter, kurs og turer skjer på fylkeskontorets nettside, e-post eller telefon.
§ 4. FORMÅL
Være en aktiv møteplass for pensjonerte sykepleiere.
Være informasjonsforum for sykepleiefaglige og aktuelle samfunnsspørsmål, samt trivselstiltak for Livs glede.
§ 5. KONTINGENT / ØKONOMI
Det betales ingen kontingent til NSF Seniorsykepleierne.
Fylkesstyret i Trøndelag bidrar etter søknad om møtetilskudd.
Styret skal sette opp et budsjett som legges ved søknaden. Styret har ansvar for at godkjent budsjett blir
overholdt.
Fylkeskontoret fører regnskap og utfører utbetalinger av alle regninger.
§ 6. SAMARBEID MED FYLKESKOTORET.
Leder og nestleder tar ved behov kontakt med fylkeskontoret og fylkesstyret.
Fylkesleder inviterer til styremøte etter behov.
Fylkeskontoret utnevner en kontakt for økonomi og bistand i administrative oppgaver.
§ 7. HØRINGSINSTANS
I aktuelle saker kan NSF Seniorsykepleierne være høringsinstans for fylkesstyret / fylkeskontoret.
§ 8. MEDLEMSMØTER
Det avholdes 3 – 4 møter årlig. Det står styret fritt å ta initiativ til flere møter.
§ 9. STYREMØTER
Det avholdes styremøter etter behov. Styreleder har ansvar for å legge frem innkomne saker for styret.
Planlegging av innhold på medlemsmøtene gjøres av styret. Forslag kan komme fra styrets medlemmer eller
andre medlemmer av Seniorsykepleierne.
§ 10. ÅRSMØTE
Årsmøte er gruppens øverste organ.
Det avholdes årsmøte hvert år i februar.
Dagsorden på årsmøte:
1. Godkjenning av møteinnkalling.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av protokollfører.
4. Godkjenning av dagsorden.
5. Godkjenne evt. regnskap.
6. Behandle innkomne saker.
7. Valg:
a. Styreleder
Velges for 2 år
b. 4 styremedlemmer
Velges for 2 år
c. 1 varamedlem
Velges for 2 år
d. Valgkomite 3.
Velges for 1. år.
e. Turkomite 2.
Velges for 1. år

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles ved større saker og ved evt. oppløsning av gruppen. Det kreves ad ¾ av
flertallet blant fremmøtte.
Ved valg hvor det blir stemmelikhet, kreves omvalg hvor den med flest stemmer velges. Dersom det fortsatt er
stemmelikhet, foretas loddtrekning. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer
§ 11. STYRET
NSF Seniorsykepleierne ledes av et styre som velges på årsmøte.
Styret består av leder og 4 styremedlemmer + 1 varamedlem.
Valgperioden er for to år for alle verv med mulighet for gjenvalg.
Leder og to styremedlemmer velges – partallsår
To styremedlemmer og varamedlem velges – oddetallsår
Leder velges særskilt av årsmøte.
Styret konstituerer seg selv.
Går et medlem ut av styret, kan styret foreta nødvendig supplering. Dette gjelder ut valgperioden.
§ 12. VALGKOMITE
Valgkomite velges av årsmøte og består av tre medlemmer. Valgperioden er frem til neste årsmøte.
Valgkomiteen konstituerer seg selv.
Valgkomiteens medlemmer må fratre sine verv under behandling av verv de selv er kandidat til, unntatt er
gjenvalg til valgkomiteen.
§ 13. TURKOMITE
Består av to personer. En fra styret og en valgt på årsmøte. Velges for 2 år. Når styret har konstituert seg etter
årsmøte, velges en person fra styret til turkomiteen.
§ 14. TILKNYTNING TIL ANDRE GRUPPER
1. Landsgruppen for offentlige pensjonister – LOP
NSF Seniorsykepleierne kan invitere LOP til dialog om emner som er av felles ionteresse.
LOP er blant annet talerør for pensjonister som drøfter folketrygdens årlige pensjonistoppgjør
med myndighetene.
Etter avtale med NSF og LOP betaler hovedorganisasjonen NSF den sentrale delen av
årskontingenten på kr. 150,-. Medlemskontingent til lokallag må betales av den enkelte
pensjonist.
2. Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim – PFO
NSF Seniorsykepleierne ble i 2014 medlem av PFO. Medlemskapet gir en del fordeler, bla noe
billigere leie av Hornemannsgården, Billigere servering på møtene og gir også den enkelte
medlem en del fordeler ved fremvisning av medlemskort. (Se Hornemannsgården
aktivitetskalender under medlemsfordeler). Medlemskontingent er på kr. 20 i året pr.
medlem som betales av det tilskudd gruppen får fra NSF Trøndelag.
§ 15. ENDRING AV VEDTEKTENE
Endring av vedtektene kan bare skje på årsmøtet og krever minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Vedtatt på årsmøte 20. april 2018.
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