Lover for Norsk selskap for medisinsk biokjemi
Vedtatt på Generalforsamlingen 7. juni 2011
§1
a. Selskapets navn er Norsk selskap for medisinsk biokjemi. På engelsk benyttes navnet The
Norwegian Society of Medical Biochemistry. Forkortelsen NSMB kan benyttes.
b. Selskapets formål er å fremme utviklingen av faget medisinsk biokjemi, både den
forskningsmessige og praktiske side, samt tilknytningen til de kliniske fag. De medisinsk faglige og
vitenskapelige oppgaver ivaretas i samarbeid med Den norske legeforenings fagmedisinske forening
Norsk forening for medisinsk biokjemi.
§2
Selskapet ledes av et styre. Dette består av leder og 5 styremedlemmer.
a. Lederen velges årlig og kan gjenvelges inntil 2 ganger. De øvrige valg gjelder 2 år med anledning
til gjenvalg 1 gang. Nestleder, sekretær, kasserer og representant til IFCC Council velges innen
styret. Tidligere medlem av styret som har sittet sin tillatte funksjonstid ut, kan igjen velges til styret
etter en pause på minst 2 år.
b. Styret velger offentlig godkjent revisor til Selskapet.
c. Angående valgene - se § 9, punkt c2 og c4.
d. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
§3
a. Som ordinære medlemmer kan innvelges leger, realister, sivilingeniører, avdelingsleder på
laboratorium i medisinsk biokjemi, bioingeniører med master- eller spesialistutdannelse eller andre
med tilsvarende utdannelse som har dokumentert sin interesse for Selskapets formål.
b. Firmaer som ønsker å støtte Selskapet, kan innvelges som støttemedlemmer. Støttemedlemskap
gir ikke stemmerett.
c. Innvelgelse skjer etter skriftlig søknad.
d. Selskapets styre avgjør om innvelgelse skal skje eller ikke. Foreligger det dissens mellom styrets
medlemmer, skal saken forelegges på første medlemsmøte og avgjøres med minst 2/3 flertall av
avgitte stemmer.
e. Utmeldelse skjer ved skriftlig henvendelse til styret.
f. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 år, ansees som utmeldt av Selskapet.
§4
Det kan innvelges utenlandske medlemmer etter forslag av styret. Innvelgelsen skjer på
medlemsmøte med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. De er fritatt fra eventuell kontingent.
§5
Som æresmedlemmer kan innvelges innen- eller utenlandske personer som har ytt Selskapet eller
norsk medisinsk biokjemi tjenester av særdeles verdifull art. Styret kan foreslå æresmedlemskap,
men selve innvelgelsen må skje på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3
flertall av de av avgitte stemmer. Æresmedlemmer er fritatt fra kontingent.
§6
Et medlem som skader Selskapets interesser kan ekskluderes. Eksklusjon kan bare skje på ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling og med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§7
Det holdes minst 2 møter pr. semester.
§8
a. Ordinær generalforsamling holdes årlig i tilslutning til et medlemsmøte.
b. Innkallelse skjer med 2 ukers varsel.
c. Faste punkter på dagsorden er:
1. Styrets beretning og regnskap.
2. Valg i henhold til § 2 og § 9, punkt c4.
3. Fastsettelse av eventuell kontingent.
4. Valgkomité. Til å forberede det følgende års valg av styremedlemmer og andre tillitsvalgte
fungerer de 3 sist foregående ledere i Selskapet. Valgkomitéen avgir sin innstilling på
generalforsamlingen umiddelbart før valget.
d. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være innkommet til styret 4 uker før
generalforsamlingen, og av styret sendt medlemmene senest 2 uker før denne. Det er ikke anledning
til å reise benkeforslag til realitetsbehandling på generalforsamlingen.
e. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt.
f. Den ledes av styrets leder eller stedfortreder blant styrets medlemmer.
g. Alle saker avgjøres med alminnelig stemmeflertall med de unntagelser som er nevnt under § 3,
punkt c, § 4, § 5, § 6, § 11 og § 12.
h. Alle valg skjer skriftlig, med mindre generalforsamlingen enstemmig vedtar at valgene kan skje
ved akklamasjon.
§9
Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret, og skal sammenkalles hvis minst 5
medlemmer forlanger det, og samtidig innsender sakslisten til styret. I siste fall skal også den
ekstraordinære generalforsamling holdes senest 5 uker fra mottagelsen av anmodningen. Varsel om
ekstraordinær generalforsamling sendes medlemmene innen 2 uker i forveien. Dagsorden
vedlegges.
§10
a. Selskapet er representert med 2 medlemmer i styret for Nordisk forening for klinisk kjemi. Ett av
medlemmene er Selskapets leder. Det andre medlemmet velges av Generalforsamlingen.
Virkeperioden er 2 år med mulighet for ett gjenvalg.
b. Selskapets styre oppnevner 2 redaktører til redaksjonskomitéen i The Scandinavian Journal of
Clinical and Laboratory Investigation.
§ 11
Beslutning om nedleggelse av Selskapets virksomhet kan bare skje på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling etter uravstemning blant medlemmene. Det må være minst 2/3 flertall for
nedleggelse. Eventuelle midler og protokoller tilfaller Norsk Forening for Medisinsk Biokjemi.
§12
Forandringer i lovene kan bare skje på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3
flertall av avgitte stemmer.

(Vedtatt på generalforsamling 15.5.1957. Forandret på ordinære generalforsamlinger 31.5.1961,
29.5.1962, 13.5.1964, 10.6.1965, 24.4.1968, 5.5.1971, 20.5.1981, 21.5.1985, 24.4.1986, 24.4.2007
og 22.4.2008, 21.4.2009, 27.9.2010 og 7.6.2011)
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