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Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for 
utdanning, fagutvikling og forskning  
(NSF FUFF) 

 
 

 

 

VEDTEKTER 
 

§ 1 
NAVN 

 

Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for utdanning, fagutvikling og forskning. 
 

 

§ 2 
FORMÅL OG FUNKSJON 

 

 

Formål 
Fremme forståelsen for sykepleiens grunnleggende virke og særegne funksjon i samfunnet. 
Arbeide med faglige og utdanningspolitiske spørsmål i sykepleierutdanning, sykepleiepraksis 
og sykepleieforskning. 
 
 
Funksjon 
Være en premissleverandør og ressursgruppe for Norsk Sykepleierforbund i faglige og 
utdanningspolitiske spørsmål. 
 
Være en drivkraft i utviklingen av sykepleierutdanning på alle nivå, og bidra til at 
sykepleierutdanning, sykepleiepraksis og sykepleieforskning holder høy faglig standard. 
 
Arbeide for å sikre sykepleierutdanningens faglige autonomi og integrasjon. 
 
Være en møteplass for spørsmål som gjelder sykepleierutdanning, fagutvikling og 
sykepleieforskning, og en arena for sykepleiefaglige og yrkesdidaktiske drøftinger. 
 
Fremme samarbeid med andre faggrupper i Norsk Sykepleierforbund og aktuelle 
samarbeidspartnere gjennom konferanser, komitéer og andre tiltak. 
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§ 3 
MEDLEMSKAP OG STEMMERETT 

 
Medlemmer 
For å bli ordinært medlem må en være medlem av Norsk Sykepleierforbund. 
 
Æresmedlemmer 
Medlemmer som har gjort en spesiell innsats for faggruppen eller norsk sykepleierutdanning, 
kan av faggruppens styre utnevnes til æresmedlem. Medlem av det sittende styre kan ikke 
utnevnes. 
 

 

§ 4 
FAGGRUPPENS STYRE 

 
Faggruppens styre 
Styret er faggruppens høyeste utøvende organ. Styret står ansvarlig overfor general-
forsamlingen (GF). 
 
Styrets oppgave er å: 

• lede faggruppens virksomhet og forvalte gruppens midler. 

• fungere som bindeledd mellom faggruppens medlemmer og Norsk Sykepleierforbunds 
sentrale organer. 

• påse at gruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med Norsk Sykepleierforbunds 
vedtekter. 

 
Valg og sammensetning  
Styret består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Alle ordinære medlemmer er valgbare, 
og alle kan fremme forslag til kandidater. Valgkomitéen presenterer kandidatene for 
generalforsamlingen. 
 
Styret velges på generalforsamlingen for en periode av 2 år.  Gjenvalg kan skje. Leder og 
styremedlemmer velges skriftlig ved egne valg. Styret konstituerer seg selv. 
 
Leder må få minst 50 % av stemmene. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg mellom de to 
kandidatene som har fått flest stemmer. Ved andre valg gjelder simpelt flertall. I tilfelle 
stemmelikhet, foretas omvalg. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. 
     
Dersom lederen får varig forfall, fungerer nestleder som gruppens leder ut valgperioden. 
Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund skal til enhver tid være underrettet om styrets 
sammensetning. 
 
Møter 
Faggruppens styremøter ledes av faggruppens leder. Styremøtene holdes minst 3 ganger 
årlig, og ellers så ofte lederen eller minst 3 av styrets medlemmer finner det nødvendig. 
Det skal føres protokoll fra styrets møter. Møter bekjentgjøres vanligvis 2 uker før det holdes. 
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Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte, skal i 
alminnelighet være sendt medlemmene minst 2 uker før møtet holdes. Medlemmene har 
møteplikt. Gyldig forfall må meldes til leder/sekretær. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets medlemmer er til stede. Alle avgjørelser 
treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders stemmeavgjørende. 
 
Interimsstyre 
Dersom ekstraordinær generalforsamling fører til at faggruppens styre nedlegger sin 
funksjon, velges et interimsstyre som fungerer ut valgperioden. På tilsvarende måte velges 
interimsmedlemmer dersom flere av faggruppens styremedlemmer nedlegger sine verv slik 
at styret ikke lenger er funksjonsdyktig. Dette styret har de samme rettigheter og plikter som 
et vanlig styre i faggruppen. 
 
 

§ 5 
ORGANISASJONSMESSIG OPPBYGGING 

 
Lokale faggrupper 
Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for utdanning, fagutvikling og forskning kan danne 
lokale faggrupper i hvert av Norsk Sykepleierforbunds fylkesledd.  
 
Faggruppens styre godkjenner dannelse av disse gruppene. Den lokale gruppen ledes av et 
styre som velges av og blant gruppens medlemmer på årsmøtet.  
 
Styret er det utøvende organ og står ansvarlig for gruppens virksomhet overfor 
lokalgruppens årsmøte og faggruppens styre. 
 
De lokale gruppene skal ha vedtekter som er i samsvar med faggruppens vedtekter.  
Vedtektene godkjennes av faggruppens styre. Melding om lokalgruppens 
styresammensetning sendes faggruppens styre med kopi til Norsk Sykepleierforbunds 
fylkesstyre.  
 
Den lokale faggruppeleder er representant i Norsk Sykepleierforbunds lokale fagråd, med 
nestleder som personlig vararepresentant. 
 
Ad-hoc utvalg 
For særlige oppdrag kan styret oppnevne et ad-hoc-utvalg. Utvalgene er konsultative organer 
for faggruppens styre. 
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§ 6 
VALG 

 
Valgkomitéen 
 
Mandat 
Valgkomitéen innstiller for valg. Innstillingen skal foreligge ved generalforsamlingens     
åpning. Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for valgkomiteens funksjon. 
Valgkomitéen fører protokoll som fremlegges for landsgruppens styre. 
 
Sammensetning 
Valgkomitéen velges av generalforsamlingen og består av to (2) medlemmer og et (1) 
varamedlem.  
 
Medlemmer av faggruppens styre kan ikke velges til valgkomiteen.  
 
Dersom et av valgkomiteens medlemmer står på valg, må vedkommende gå ut av komiteen. 
Varamedlemmer trer da inn. Valgkomitéen konstituerer seg selv.  
 
Funksjonstid 
Valgkomitéen trer i funksjon umiddelbart etter generalforsamlingens avslutning og fungerer 
frem til neste generalforsamlings avslutning 
 
Valgtekniske funksjoner 
De valgtekniske funksjoner ivaretas av valgkomitéen.  
 
Valgkomitéen skal, minst 4 måneder før valg finner sted, gi informasjon om valgene.  
 
Denne informasjonen gis skriftlig til faggruppens styre og lokale faggrupper. 
 
Forslag til kandidater fremmes senest 2 måneder før generalforsamlingen holdes.     
 
Forslagene sendes valgkomitéen. Kandidatene som foreslås må ha erklært seg villig til å 
motta valg.  

 
 

§ 7 
FAGGRUPPENS MØTER 

 
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er faggruppens øverste myndighet.  
 
Adgang 
Adgang har medlemmer som har betalt kontingent til Norsk sykepleierforbund og til 
faggruppen for inneværende år. 
 
 



25.2.10. Revidert i GF 2. juni 2021 

Bekjentgjørelse 
Tidspunkt for generalforsamlingen gjøres kjent i «Sykepleien» ca. 2 mnd. i forveien. 
 
Saker 
Prinsipielle saker skal behandles av generalforsamlingen. Sakene skal være sendt styret minst 
2 måneder på forhånd. Saksliste med vedlegg skal sendes medlemmene minst 4 uker 
førgeneralforsamlingen. 
 
Sakslisten 
Sakslisten foreslås av styret med endelig godkjenning av generalforsamlingen. Saker som ikke 
står på sakslisten, kan tas opp til avgjørelse dersom 4/5 av de stemmeberettigede godkjenner 
det. Saker kan strykes av sakslisten med simpelt flertall. 

 
Sakslisten skal inneholde: 
1. Registrering av antall stemmeberettigede.  
2. Godkjenning av sakslisten. 
3. Valg av ordstyrer. 
4. Valg av tre medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Valg av utvalg for oppdrag under generalforsamlingen. 
6. Handlingsprogram. 
7. Årsmelding. 
8. Regnskap og budsjettforslag. 
9. Innkomne saker fra lokale grupper/enkeltmedlemmer. 
10. Styrets saker. 
11. Valg. 
12. Tid og sted for neste generalforsamling. 
 
Valg/votering 
Valg skal foregå skriftlig. Ved valg og avstemminger, bortsett fra valg av leder, gjelder simpelt 
flertall. I tilfelle stemmelikhet ved valg, foretas omvalg. 
 
Annen stemmegivning enn valg foregår ved håndsopprekning dersom ingen 
stemmeberettigede forlanger skriftlig avstemming. I tilfelle stemmelikhet er lederens 
stemme avgjørende. 
 
Ekstraordinær generalforsamling 
Det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling når det besluttes av faggruppens styre 
eller forlanges av minst 25 % av antall lokale faggrupper. Møtet skal kunngjøres minst en 
måned før det finner sted. Dokumenter som vedrører den eller de saker som forårsaker at 
møtet holdes, skal sendes lokale faggrupper straks vedtak om møtet er fattet. 
 

 

§ 8 
KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID 

 
Henvendelse fra Norsk Sykepleierforbund sentralt til lokale faggrupper skjer gjennom 
faggruppens styre.  
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Henvendelse fra lokale faggrupper til Norsk Sykepleierforbund sentralt, sendes gjennom 
faggruppens styre med kopi til fylkesstyret. 
 
Henvendelse fra enkeltmedlemmer til Norsk Sykepleierforbund sentralt der det ikke finnes 
lokale faggrupper, sendes gjennom faggruppens styre med kopi til fylkesstyret. 
 
 

§ 9 
ÅRSBERETNING, REGNSKAP OG BUDSJETT    

 
Årsberetning 
Lokale faggrupper sender årsberetning til faggruppens styre innen 31. januar. 
Faggruppen skal sende årsberetning til Norsk Sykepleierforbund innen 1. mars. 
 
Årsberetningen skal inneholde: 
Medlemstall pr. 31.12. 
Faggruppens styre. 
Oversikt over virksomheten. 
 
 
Regnskap. 
Lokale faggrupper sender revidert regnskap til faggruppens styre innen 31. januar. 
Faggruppens regnskap, revidert av registrert revisor oppnevnt av generalforsamlingen, 
forelegges generalforsamlingen for godkjenning. 
 
Regnskap skal inneholde: 
Balansekonto pr. 31.12. 
Driftsregnskap for perioden 01.01 – 31.12 med regnskapskommentarer. 
 
 
Budsjett 
Lokale faggrupper skal sende budsjett med kommentarer til faggruppens styre i løpet av 
januar måned.  
 
Faggruppens styre utarbeider forslag til budsjett med kommentarer. Budsjettforslaget 
sammen med kommentarer forelegges generalforsamlingen for godkjenning. 
 
 

  § 10 
KONTINGENT 

 
Faggruppens kontingent fastsettes av generalforsamlingen. Medlemskapet opphører for 
medlem som ikke har betalt sin kontingent innen årets utløp. Eventuell kontingentrestanse 
må betales før nytt medlemskap kan oppnås. Krav om innbetaling av restkontingent 
bortfaller etter 3 år.  
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§ 11 
UTMELDING 

 
Utmelding må skje skriftlig til faggruppens kasserer.  

 
 

§ 12 
VEDTEKTSENDRING 

 
Endringer av faggruppens vedtekter, med unntak av § 13 må vedtas av generalforsamlingen 
med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
Forslag til endringer må være faggruppen i hende minst 2 måneder før generalforsamlingen. 
 
Styret kan gi forslag om at vedtektsendringer gis midlertidig virkning fram til førstkommende 
ordinære generalforsamling. Forslaget må ha minst 4 stemmer for å være gyldig. 

 
 

§ 13 
OPPLØSNING 

 
Beslutning om oppløsning krever 5/6 flertall av de stemmeberettigede medlemmene på 
generalforsamlingen. 
 
Ved oppløsning skal faggruppens midler oppbevares i 5 år. Dersom det ikke er dannet ny 
faggruppe innen 5 år, tilfaller midlene Norsk Sykepleierforbund. 
 


