FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING I NSF FLU’S VEDTEKTER.
Nåværende § 7:
§ 7 Lokale faggrupper
A. Generelt:
Faggruppen kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. Ved etablering av lokale
faggrupper skal disse avgrenses i henhold til NSFs lokale struktur (fylkesledd). Lokale
faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens styre bestemmer. Styret
kan beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. NSFs
generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen.
Faggruppens styre godkjenner også eventuell oppløsning av en lokal faggruppe. Eventuelle
gjenværende midler tilfaller faggruppen.
B. Lokale besluttende organer:
Lokale faggrupper skal struktureres med årsmøte hvert år, som velger et
styre som utøvende organ mellom årsmøtene.
Den lokale faggruppen sender regnskap, årsberetning, forslag til aktivitetsplan og budsjett til
styret i NSF FLU innen den 20.01. hvert år.
C. Vedtektsmodell for lokale faggrupper:
Den lokale faggruppen ledes av et styre som består av minimum en leder og nestleder. Antall
personer i styret bør ikke overstige 5 personer.
Medlemmer som er ansatt i legemiddelindustrien eller produsenter/leverandører av medisinsk
teknisk utstyr kan ikke velges inn i styret.
Det lokale styret er ansvarlig for den lokale faggruppens virksomhet overfor
generalforsamlingen og styret.
Melding om valg av leder og styre sendes NSF FLU styre og NSFs fylkesleder.
Leder av den lokale faggruppen deltar som NSF FLU`s representant på de møter det innkalles
til av NSF i gjeldende fylke.
NSFs generalsekretær skal underrettes om den vedtektsmodell generalforsamlingen har
vedtatt, samt eventuelle lokale avvik fra denne.
D. Retningslinjer for den lokale faggruppens økonomi:
1.
Styret i NSF FLU vedtar tildeling av økonomiske midler til den enkelte lokale
faggruppe årlig, basert på gruppens årsberetning.
2.

Lokalgruppen disponerer fritt egne midler til faglige formål. For å få økonomisk støtte
må lokalgruppen ha minst ett faglig arrangement i året.

3.

Styret i NSF FLU kan med øyeblikkelig virkning sette en lokal faggruppe under
økonomisk administrasjon, dersom det foreligger berettiget mistanke om økonomiske
uregelmessigheter. Leder for faggruppen kan fatte foreløpig vedtak inntil styret får
behandlet saken.

Forslag om å endre til ny § 7:
§ 7 Lokale faggrupper
A. Generelt:
Faggruppen kan organiseres med eller uten lokale faggrupper. Ved etablering av lokale
faggrupper skal disse avgrenses i henhold til NSFs lokale struktur (fylkesledd). Lokale
faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik faggruppens styre bestemmer. Styret
kan beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. NSFs
generalsekretær skal til enhver tid være underrettet om lokal struktur for faggruppen.
B. Navn:
Norsk sykepleierforbunds faggruppe av Lungesykepleiere, NSF FLU samt fylkesnavnet.
C. Medlemskap og –rettigheter
Medlemskap i lokal faggruppe er tilsvarende medlemsoversikten til NSF. Medlemmer som er
ajour med kontingenten har stemmerett og er valgbare.
D. Årsmøtet
Årsmøtet er lokalgruppens høyeste myndighet og avholdes årlig. Lokale faggrupper skal
struktureres med årsmøte hvert år, som velger et lokalgruppestyre som utøvende organ
mellom årsmøtene. Årsmøtet skal være avviklet innen februar. Årsmøtet er åpent for
medlemmer som er ajour med kontingenten.
Saksliste på årsmøtet, følgende poster er obligatoriske:
- Registrering av antall stemmeberettigete
- Oppnevning av ordstyrer
- Godkjenning av sakslisten
- Oppnevning av to medlemmer til å underskrive protokollen
- Gjennomgang av den lokale faggruppens virksomhet, herunder årsberetning og
regnskap for det foregående året
- Godkjenning av faggruppens aktivitetsplan og budsjett
- Valg av: Lokalgruppeleder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer.
Leder, medlemmer og varamedlemmer i nominasjonskomiteen.
E. Valg og votering:
Valg skal foregå skriftlig. Lokalgruppeleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte
stemmene. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det
nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde
flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. Ved andre valg og annen
avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte
stemmer. Tilsvarende gjelder for valg av nominasjonskomiteens leder.
Dersom ikke noen stemmeberettiget forlanger skriftlig stemmegivning, foregår annen
avstemming enn valg ved håndsopprekking eller elektronisk avstemming.
F. Ekstraordinært årsmøte:
Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det kreves av en av følgende
instanser:
1. Faggruppens styre
2. Minst 25 % av medlemmene

Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører den
eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på faggruppens nettsider
eller på e-post til medlemmene snarest mulig og senest innen to uker før ekstraordinært
årsmøte holdes.
Dersom ekstraordinært årsmøte fører til at lokalgruppens styre må nedlegge sin
funksjon, velges et interimstyre som fungerer frem til neste ordinære årsmøte.
På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så
mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at lokalgruppestyret ikke lenger er
funksjonsdyktig.
G. Lokale besluttende organer:
Lokalgruppestyret er lokalgruppens høyeste utøvende organ mellom årsmøtene. Lokalgruppestyret er ansvarlig for den lokale faggruppens virksomhet overfor generalforsamlingen og
styret. Den lokale faggruppen sender regnskap, årsberetning, forslag til aktivitetsplan og
budsjett til styret i NSF FLU innen fastsatt frist hvert år.
H. Vedtektsmodell for lokale faggrupper:
Den lokale faggruppen ledes av et lokalgruppestyre som består av minimum leder og
nestleder. Antall personer i lokalgruppestyret bør ikke overstige 5 personer. Medlemmer som
er ansatt i legemiddel-industrien eller produsenter/leverandører av medisinsk teknisk utstyr
kan ikke velges inn i lokalgruppestyret.
Melding om valg av leder og lokalgruppestyret styre sendes NSF FLU’s styre og NSFs
fylkesleder. Leder av den lokale faggruppen deltar som NSF FLU`s representant på de møter
det innkalles til av NSF i gjeldende fylke.
I. Retningslinjer for den lokale faggruppens økonomi:
1.
Styret i NSF FLU vedtar tildeling av økonomiske midler til den enkelte lokale
faggruppe årlig, basert på gruppens årsberetning og aktivitetsplan.
Føring av lokalgruppens regnskap ivaretas av NSF, som også foretar innberetninger til
offentlige myndigheter.
2.

Lokalgruppen disponerer fritt egne midler til faglige formål. For å få økonomisk støtte
må lokalgruppen ha minst ett faglig arrangement i året.

3.

Styret i NSF FLU kan med øyeblikkelig virkning sette en lokal faggruppe under
økonomisk administrasjon, dersom det foreligger berettiget mistanke om økonomiske
uregelmessigheter. Leder for faggruppen kan fatte foreløpig vedtak inntil styret får
behandlet saken.

K. Nyvalg:
Dersom så mange medlemmer/varamedlemmer i lokalgruppestyret får varig forfall i løpet av
årsmøteperioden slik at lokalgruppestyret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal
nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant
stemmeberettigete medlemmer.

L. Nominasjonskomiteen
a. Mandat:
Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under årsmøtet. Innstillingen skal
foreligge ved generalforsamlingens åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin

funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. Valgreglementet
skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under NSFs landsmøte.
b. Sammensetning:
Nominasjonskomiteen velges av årsmøtet og består av minimum leder og 1 medlem.
Valget gjennomføres uten forutgående innstilling. Nestleder velges av og blant nominasjonskomiteens medlemmer.
c. Funksjonstid:
Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter årsmøtet og har en funksjonstid på to år.
M. Oppløsning:
Beslutning om oppløsning krever 5/6 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigede på
årsmøtet og må bekreftes av NSF FLU styre.
Ved oppløsning skal lokalgruppens midler tilfalle NSF FLU sentralt. Midlene skal stå urørt i
10 år, i fall ny lokal faggruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.
N. Fusjonering:
Dersom lokalgruppen oppløses for å fusjonere med en eller flere andre lokalgrupper i NSF
FLU, tilfaller lokalgruppens midler den nye lokale faggruppen under forutsetning av at den
godkjennes av NSF FLU styre.
O. Kontingent:
Det er ikke tillat å kreve lokal kontingent.

