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PRESISERINGER FOR NSFLIS LOKALGRUPPER DRIFT, STRUKTUR, VALG 
OSV 
 

Lokalgrupper bruker faggruppens navn fullt ut, eller forkortet og fylkets navn i tillegg. 
F.eks. NSFLIS Lokalgruppe i Oslo. 
 

Årsmøte 
 
Lokale faggrupper struktureres med årsmøte som velger et lokalstyre som utøvende 
organ mellom årsmøtene. Årsmøte er lokalgruppens høyeste myndighet og holdes 
hvert år (minimum hvert annet år) innen 31. januar. 

 
Årsmøte er åpent for lokalgruppens medlemmer og kunngjøres minst 4 uker før 
møtet avholdes. 
 
Enkeltmedlemmer og lokalgruppens styre kan foreslå̊ saker for behandling på̊ 
årsmøte. 

 
Sakene må̊ være sendt lokalgruppens styre minst 2 uker før årsmøte holdes. Saksliste 
og saksdokumenter kunngjøres / sendes medlemmene 2 uker før årsmøte holdes. 
 
Sakslisten til årsmøte – se relevante punkter i vedtektenes § 4. 

 
Valg og votering følger samme regler som under Generalforsamlingen. 

 

Ekstraordinært årsmøte 
Se vedtektene § 4 

 
Unntakene er følgende:  
 

Møtet skal kunngjøres minst 2 uker før det finner sted. Dokumenter som vedrører 
den eller de saker som forårsaker at møtet holdes, skal kunngjøres på̊ faggruppens 
nettsider snarest mulig og senest innen 1 uke før ekstraordinært årsmøte holdes. 
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Hos lokalgrupper som har hatt et interimsstyre / kontaktperson i mer enn 1 år, vil 
landsstyret holde returkontingenten tilbake påfølgende år inntil lokalgruppen igjen 
har fått aktivitet, hvorpå̊ pengene tilbakeføres. 
 
Lokalgruppens styre har i valgperioden adgang til å oppnevne interim-medlemmer og 
vara medlemmer til faste fagutvalg dersom disse ikke er fulltallige. 
 

Lokalstyret 
 

Lokalgruppens styre er det lokale utøvende organ mellom årsmøtene. Det står 
ansvarlig overfor årsmøte og overfor NSFLIS’ landsstyre. 
 
Lokalstyrene skal støtte opp om NSFLIS formål i vedtektenes § 3. 
 
Lokalstyret skal arbeide etter vedtektenes § 5 B pkt. 1-5 og 7, som også̊ gjelder den 
lokale aktiviteten. Landsstyret skal underrettes om lokalstyrets vedtak og aktivitet. 
 
 

Valg og sammensetting 
 

• Lokalgruppens styre består av leder, nestleder, minst 2 styremedlemmer og evt. 
varamedlemmer. Styret velges på̊ årsmøte og konstituerer seg på̊ første styremøte 
etter årsmøte. Første styremøte avholdes så snart som mulig etter årsmøte. Melding 
om styrets sammensetning sendes NSFLIS’ landsstyre med kopi til NSFs fylkesstyre, 
innen 31. januar. 

• Lokalstyret velges på̊ lokalgruppens årsmøte for en periode av to år, av og blant 
lokalgruppens medlemmer. Lokalgruppeleder, styremedlemmer og varamedlemmer 
velges skriftlig ved egne valg. Gjenvalg kan skje. 

• Dersom lokalgruppeleder får varig forfall, fungerer nestleder som lokalgruppens 
leder ut valgperioden. 

• Lokalgruppen kan ha en student fra videreutdanningen i intensivsykepleie som 
observatør for en periode på̊ 1 år. 

• NSFLIS’ landsstyre og fylkeskontoret i det aktuelle fylke, skal til enhver tid være 
underrettet om sammensetning av lokalgruppens styre. 

 



 
 

Tillegg til NSFLIS vedtekter  
Vedtatt på NSFLIS Generalforsamling 31.10.2012 

Lokalgruppens møter 
 

A. Styremøter avholdes minst 3 ganger årlig eller så ofte leder eller minst 2 av 
lokalstyrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra styrets 
møter. 

B. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra forrige møte, skal i 
alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst en uke før møtet 
holdes. 

C. Styremedlemmer har møteplikt til styremøtene og evt. varamedlemmer har 
møterett. Gyldig forfall må̊ meldes lokalgruppens leder. 

D. Lokalstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt stemmeberettigete 
medlemmer og varamedlemmer. 

E. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. Varamedlemmene har stemmerett, dersom et fast medlem i 
lokalstyret har meldt forfall. 

F. Det avholdes minst 2 medlemsmøter/ temadager/ fagdager/ fagkafè årlig, i tillegg til 
årsmøte. 

 

Nominasjonskomite 
 
Nominasjonskomiteen velges av årsmøte og består av minst 2 medlemmer. Medlemmer av 
lokalgruppens styre kan ikke velges til nominasjonskomiteen. Alternativt: De som går ut av 
det lokale styret, kan velges til nominasjonskomite frem til neste årsmøtets slutt. 
 
Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv. Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter 
årsmøte og fungerer fram til neste årsmøtets avslutning. Gjenvalg kan skje. 
Nominasjonskomiteen lokalt innstiller for valg som skal skje under årsmøte. Innstillingen skal 
foreligge ved årsmøtets åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i 
samsvar med valgreglement godkjent av generalforsamlingen. 
 
 

Valg 
Nominasjonskomiteen sender ut brev til medlemmene senest 4 uker før årsmøte, med en 
redegjørelse for valgene. Nominasjonskomiteen skal informere om hvem som tar gjenvalg og 
hvilke valg som skal gjøres på̊ årsmøte. Informasjonen gis skriftlig til lokalgruppens styre og 
til medlemmene. 
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Medlemmer i lokalgruppen foreslår kandidater til lokalstyre og forslag til kandidater sendes 
nominasjonskomiteen fra enkeltmedlemmer senest 3 uker før årsmøte holdes. 
 
 


