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Sak 1  Konstituering og godkjenning av:  
  
Møtet settes kl. 18:30. Leder av Norsk medisinstudentforening, Rasmus Bakken, tar opprop og leder 
møtet. 
  
1.1  Innkalling  
  
Innkalling til Valgmøtet er sendt ut til Landsstyrets representanter og lokallagene i tråd med 
foreningens vedtekter, seks uker før møtet.  
  
Landsmøtet er ikke kunngjort i Tidsskrift for Den norske legeforening, slik Vedtektene krever, etter en 
tolkning gjort av Nasjonalt styre under NS2016-03 (Nasjonalt styremøte i mars 2016):  
  
“Det er Nasjonalt styres tolkning av vedtektenes paragraf 4.15 - "Landsstyrets møter skal også 
kunngjøres i Tidsskrift for den norske legeforening, senest 6 uker før møtet." – er at den er utdatert 
og uhensiktsmessig. Nasjonalt styre velger derfor å se bort fra kravet om kunngjøring i Tidsskriftet 
framsatt i 4.15, og kunngjør isteden møtet for foreningens medlemmer via nettsiden 
(medisinstudent.no) og Facebook.”  
  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Innkallingen godkjennes.  
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes 
 
  
1.2   Dagsorden  
  
Forslag til dagsorden er vedlagt på neste side.  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Styrets forslag til dagsorden godkjennes.   
  
Vedtak: Dagsorden godkjennes 
  
 
1.3  Sakspapirer  
  
Sakspapirene til Landsmøtet er sendt ut til Landsstyrets representanter og lokallagene i tråd med 
foreningens vedtekter, fire uker før møtet.  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Vedlagte dokument godkjennes som sakspapirer til Landsmøtet 2016.  
 
Vedtak: Sakspapirer godkjennes 
 
   
  



	
	

Sak 1.2 Dagsorden for Nmfs Landsmøte 8. – 10. april 2016  
  
  
Nasjonalt styres forslag til dagsorden  
  
Sak 1     Konstituering og godkjenning av:  

 1.1 Innkalling  
 1.2 Dagsorden  
 1.3 Sakspapirer  

Sak 2  Valg av ordstyrer, bisitter og referenter  
Sak 3  Forretningsorden   
Sak 4  Valg av tellekorps og protokollunderskrivere  
Sak 5  Valg av kontrollkomité  
Sak 6  Årsmeldinger  
Sak 7  Godkjenning av Nmfs regnskap for 2015  
Sak 8  Behandling av endringsforslag til vedtekter  
Sak 9  Politisk måldokument  
Sak 10 Arbeidsprogram 2016-2017  
Sak 11 Revisjon av Nmfs budsjett 2016  
Sak 12 Budsjett Nmf 2017 og valg av revisor for 2017  
Sak 13 Behandling av MedHums statutter  
Sak 14 Behandling av Æsculaps statutter  
Sak 15 Tid og sted for Valgmøtet 2016 og ordinært Landsmøte 2017    
 

  



	
	

  
Sak 2  Valg av ordstyrer, bisitter og referenter  
  
Nasjonalt styre er i år svært fornøyd med sin innstilling til ordstyrerbenk. Til ordstyrer innstiller vi på 
Eivind A. Valestrand (Nmf Bergen) og til bisitter Christian M. Lolland (tidl. Nmf Utland), som begge 
har dyp kjennskap til foreningen i kraft å ha vært Nmfs nestledere i henholdsvis 2015 og 2014.  
  
Synne Lofstad (Nmf Oslo) og Cathrine Rath Pedersen (Nmf Bergen) tjente også som referenter 
under Valgmøtet 2015, og har således erfaring fra arbeidet. Det foreslås at det velges to referenter, 
da arbeidet med å referere under Landsmøtet er en stor oppgave som er tjent med dobbelt 
referering.  
  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
  
Ordstyrer:  Eivind A. Valestrand  
Bisitter:  Christian Markar Lolland  
Referenter:  Synne Lofstad og Cathrine Rath Pedersen  
    
Vedtak: Eivind A. Valestrand velges til ordstyrer 
 
Eivind A Valestrand tar over ordstyringen. 
 
Vedtak: Christian Markar Lolland velges til bisitter, Synne Lofstad og Cathrine Rath Pedersen 
velges til referenter. 
 
 
Forslag: Referent og bisitter får forslagsrett 
Bisitter Christian Markar Lolland er ikke medlem av Nmf. Han har derfor ikke forslagsrett med mindre 
Landsmøtet innvilger dette. Referentene er begge medlemmer av Nmf.  
 
Vedtak: Forslagsrett innvilges bisitter og referenter. 
 
 
     



	
	

Sak 3  Forretningsorden  
  
  
Nasjonalt styre foreslår å benytte samme forretningsorden som under Valgmøtet 2015. 
Forretningsorden gjennomgikk den gang en større revisjon, med ønske om å utdype og harmonere 
bedre med foreningens vedtekter, og dekker punkter som bestemmes av Den norske legeforenings 
lover og Nmfs vedtekter, men tidligere ikke har vært gjenspeilet i forretningsorden.  
  
  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Vedlagte forslag vedtas som forretningsorden for Landsmøtet 2016.  
 
Vedtak: Forretningsorden godkjennes  
     



	
	

  
FORRETNINGSORDEN LANDSSTYREMØTE  

Vedtatt av Nmfs Landsmøte 8. april 2016  
  

1. ÅPNE MØTER  
Landsstyrets møter er åpne for Norsk medisinstudentforenings medlemmer og media. I særskilte 
saker kan landsstyret bestemme at møtet lukkes for media.  
  
2. REGISTRERING OG PERMISJON  
Alle deltagere skal registrere seg ved ankomst. Endringer i representasjonen må meddeles ordstyrer.  
  
Påmeldte landsstyrerepresentanter har møteplikt for hele landsstyremøtet.  
  
Søknad om permisjon under landsstyremøtet kan bare unntaksvis innvilges og må ha sitt grunnlag i 
årsaker som ikke kunne forutses.  
  
Søknad om permisjon fra landsstyremøtet leveres skriftlig til ordstyrerne og behandles av 
ordstyrerbenken. Landsstyret skal informeres om beslutning, men ikke om årsaken til søknaden.  
  
3. KONSTITUERING, GODKJENNING AV INNKALLING  
Nasjonalt styres leder foretar navneopprop av landsstyrets representanter ved møtestart. Eventuelle 
endringer i representasjonen i forhold til oppropslisten, må meddeles ordstyrerbenken og/eller 
behandles etter reglene om permisjon.  
  
Nasjonalt styres leder avklarer så om det er bemerkninger til innkallingen og inviterer landsstyret til å 
godkjenne denne.  
  
4. DAGSORDEN  
Møtet avvikles i tråd med vedtatt dagsorden. Møteleder kan siden foreta endringer i dagorden med 
Landsstyrets godkjenning.  
  
5. MØTELEDELSE  
Leder av Nasjonalt styre leder valg av ordstyrere til å lede møtet (lovene § 3-1-2, 6.  
ledd, jf 7. ledd nr. 1 og § 3-1-2, 1. ledd). Ordstyrerne overtar møteledelsen.  
  

6. Ordstyrernes fullmakter  
Ordstyrerne skal foreslå tilpasninger til dagsorden, møtereglene, voteringsorden og lignende for å 
sikre en forsvarlig demokratisk behandling av Landsstyremøtets saker.  
  
Ordstyrerne skal påtale upassende oppførsel på Landsstyremøtet. Dette gjelder ikke i situasjoner 
utenfor selve Landsstyremøtet.  
   
Ordstyrerne har fullmakt til å foreta mindre endringer i dagsorden (tidsbruk på saker, pauser med 
mer).  
   
Ordstyrerne skal snarest mulig informere forsamlingen om endringer de foretar.  
   
Ordstyrerne gis fullmakt til å innstille på voteringsorden i alle saker.  
  



	
	

7. FORRETNINGSORDEN  
Landsstyret fastsetter egen forretningsorden for hvert landsstyremøte (lovene § 3-1-2, 7. ledd) etter 
innstilling fra Nasjonalt styre.  
  
  
8. TALE-, FORSLAGS-, STEMMERETT og STEMMEPLIKT  

Landsstyremøtets delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Det er stemmeplikt. Ved valg kan det 
stemmes blankt (vedtektene 4.4, 4.6 og 4.9).  
  
Øvrige medlemmer av Nmf, som ikke er representanter i Landsstyret, har tale- og forslagsrett. Det 
voteres kun over slike forslag dersom forslaget støttes av minst ett av landsstyrets representanter.   
  
Inviterte gjester har talerett. Med landsstyremøtets godkjenning kan ordstyrerne tildele andre 
oppmøtte talerett.  
  
Nasjonalt styre har ikke stemmerett i saker som angår Nasjonalt styres disposisjoner bakover i tid, 
herunder årsmelding og regnskap (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr. 6, 2. setning).  
  
For å få ordet i en sak skal en tegne seg til innlegg eller (svar-)replikk etter ordstyrers instruks. 
Ordstyrer skal tildele taletid i den rekkefølgen det tegnes.  
  
Saksopplysninger og kommentarer til dagsorden skal slippe til før neste på talelisten, men skal ikke 
avbryte et pågående innlegg eller replikk.  
  
9. VOTERING  

Som hovedregel stemmes det ved håndsopprekning. Personvalg skal hovedsakelig gjennomføres 
elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart.   
  
Voteringer er åpne med mindre et av landsstyrets medlemmer ber om hemmelig votering. Unntaket 
er valg, som alltid gjennomføres hemmelig.  
  
Landsstyrets representanter har hver én stemme ved voteringer. Ved stemmelikhet har Nasjonalt 
styres leder dobbeltstemme (vedtektene 4.4).  
  
Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet.  
  
Ordstyrer tilkjennegir når en sak er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har ingen møtedeltakere 
krav på å få ordet til saken. Ordstyrer refererer alle innkomne forslag etter at saken er tatt opp til 
votering.   
  
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede (vedtektene 4.3).  
  
Ingen representant kan pålegges bundet mandat eller være bundet i sin stillingtagen til de saker som 
skal behandles gjennom løfte. (lovene § 3-1-2, 7. ledd nr. 5.).  
  
Dersom det både er fremmet resolusjonsforslag og vedtak i samme sak, skal det først voteres over 
alle vedtaksforslag før resolusjonen tas opp til votering.  
  
10. VALG  
Valg skjer som hovedregel elektronisk, med mindre dette ikke er praktisk gjennomførbart. Valg skjer 
ved hemmelig avstemning.  
  



	
	

Valg gjennomføres i tråd med vedtatt valgorden.  
  
På stemmeseddelen skal det skal kun oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller av en 
landsstyrerepresentant under landsstyremøtet, og som har samtykket til nominasjonen.  
  
Ved valg av organer med flere medlemmer, skal det på stemmeseddelen oppføres like mange navn 
som antallet plasser som skal besettes.  
  
11. FLERTALL  
Vedtak fattes med simpelt flertall (flere stemmer enn et annet forslag, men ikke nødvendigvis 50 % 
av stemmene) (vedtektene 13.2.1).   
  
Det er følgende unntak:  

a) Endringer i vedtektene krever kvalifisert flertall med 2/3 av stemmene blant de 
tilstedeværende stemmeberettigede (vedtektene 13.2.2)  

b) Vedtektene kan midlertidig tilsidesettes av Landsstyret med 2/3 flertall  
(vedtektene 11.1.3)  

c) Endringer til politisk måldokument kan vedtas av Landsstyret med 2/3 flertall  
(vedtektene 11.2.4)  

d) Personvalg krever absolutt flertall (flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir 
sammenfallende stemmer (vedtektene 4.8.2 og 13.2.4, lovene § 3-2-1, 2.  
ledd)).  

  
12. TELLEKORPS  
Landsstyret velger et tellekorps etter innstilling fra Nasjonalt styre, som gjennomfører nødvendig 
opptelling av avgitte stemmer.   
  
Tellekorpset trer bare i funksjon dersom elektroniske avstemninger og valg ikke lar seg gjennomføre. 
Ved votering med håndsopprekking skal ordstyrer avgjøre nødvendigheten av at tellekorpset foretar 
telling.  
  
13. TALETID  

Med landsstyremøtets godkjenning kan ordstyrer innføre begrensning av taletid og/eller begrensinger 
i antallet innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.  
  
14. REPLIKK  
Det er kun tillatt med korte replikker direkte rettet mot siste ordinære innlegg. Det er ikke anledning til 
å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Med landsstyremøtets godkjenning kan ordstyrer 
innføre begrensning av adgangen til replikkordskifte. Ordstyrer kan innføre begrensinger i antall 
replikker som innvilges til ett innlegg.  
  
15. FORSLAG  

Forslag skal føres inn i forslagsskjema og sendes til ordstyrerbenken på oppgitt epostadresse. Nye 
forslag under møtet skal fremsettes fra talerstolen. Det er ikke adgang til å fremme forslag etter at 
strek er satt, men likevel tillatt å opprettholde forslag som trekkes.  
  
Forslag som ikke har sammenheng med den oppførte saken på saklisten behandles ikke.  
  
Utsettelsesforslag skal tas til votering med en gang de er fremsatt.  
  
Forslagsstillere skal ha prioritert plass på talelisten, slik at alle forslag blir fremmet tidligst mulig i 
debatten  



	
	

  
16. STREK  
Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til saken.  
Ordstyrer kan foreslå at det settes strek for debatt. Strek settes når en sak anses tilstrekkelig belyst. 
Når strek er satt, refereres talelisten.   
  
Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes.  
  
Dersom det fremkommer nye momenter under debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.  
  
Under Landsmøtet settes det strek for all debatt ved møteslutt lørdag kveld.  
  
  
  



	
	

Sak 4  Valg av tellekorps og protokollunderskrivere  
  
  
Tellekorpset ansvarliggjøres for å telle opp stemmer avgitt ved håndsopprekning eller skriftlig, i tråd 
med vedtatt forretningsorden.  
  
Protokollunderskriverne undertegner protokollen for Valgmøtet på vegne av Landsstyret.  
  
  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
  
Forslag til tellekorps og protokollunderskrivere presenteres på møtet.  
 
Forslag til tellekorps: 
Thea Miriam Gustavsen (Nmf Utland) 
Miriam Christ (Nmf Trondheim) 
Nesjla Syrous (Nmf Bergen) 
 
Vedtak: Thea Miriam Gustavsen, Miriam Christ og Nesjla Syrous velges til tellekorps. 
 
Forslag til protokollunderskrivere: 
Nina Andrea Berggren (Nmf Bergen) 
Nina Norum (Nmf Utland) 
 
Vedtak: Nina Andrea Berggren og Nina Norum velges til protokollunderskrivere. 
 
Saken gjenåpnes senere under møtet, kl xx:xx. 
Nina Andrea Berggren må trekke seg på grunn av tidlig avreise. 
Forslag til ny protokollunderskriver: Katja Eliassen (Nmf Oslo) 
 
Vedtak: Katja Eliassen velges til å erstatte Nina Andrea Berggren som protokollunderskriver. 
 
 
 
 
 
  



	
	

Sak 5  Valg av kontrollkomité  
  
  
Det innstilles for Landsmøtet å nedsette en kontrollkomité på tre medlemmer. Komiteens oppgave 
skal være å fortløpende tolke vedtektene og forretningsorden på vegne av Landsstyret, i tilfeller det 
skulle oppstå usikkerhet eller uenighet om tolkning.  
  
Kontrollkomiteens mandat utdypes i eget mandat.  
  
  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
  
Det nedsettes en kontrollkomité med mandat som beskrevet i vedlagte dokument, med de endringer 
som framkommer under behandlingen.  
  
Til medlemmer av kontrollkomiteen velges:  

- Inga Skogvold Rygg (Nmf Trondheim)  
- Knut Lien (Nmf Trondheim)  
- Marit Witsø (Ylf) 

 
 

Vedtak: Inga Skogvold Rygg, Knut Lien og Marit Witsø velges til kontrollkomité. Vedlagte 
mandat vedtas. 

 
 

  



	
	

  	
MANDAT FOR KONTROLLKOMITEEN   

Foreslått vedtatt av Nmfs Landsmøte 8. april 2016   
   

1. FORMÅL   
Kontrollkomiteens formål er å tjene Landsstyret under Landsmøtet, ved å sikre at møtets avvikling 
er i tråd med foreningens styringsdokumenter og foreta nødvendige tolkninger ved 
usikkerhet/uenighet i Landsstyret.   
Kontrollkomiteen skal:   

Være et rådgivende og referanseorgan ved enhver uklarhet i tolking av styringsdokumentene.    
Gjennomgå hvorvidt et forslag motstrider foreningens overordnede vedtekter. Hvis dette er tilfellet 

vil ikke forslaget diskuteres videre.   
 Ta den endelige avgjørelsen om tolking av styringsdokumentene ved uklarheter.    
   

2. MEDLEMMER   
Kontrollkomiteen består av tre personer, valgt av Landsstyret under konstitueringen av   
Landsmøtet. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha annen rolle under   
Landsmøtet, og kan ikke være nasjonale tillitsvalgte i foreningen. Utover dette står Landsmøtet fritt til 
å velge medlemmer til Kontrollkomiteen.   
Nasjonalt styre innstiller medlemmer til Kontrollkomiteen i forkant av Landsmøtet. Disse medlemmene 
skal fungere som komité fram til Landsmøtets konstituering. I forberedelsene til Landsmøtet skal den 
foreløpige Kontrollkomiteen ha en konsulterende rolle for Redaksjonskomiteen, Nasjonalt styre og 
øvrige deltakere av Landsmøtet.   
   

3. ARBEIDSOPPGAVER   
Kontollkomiteen skal etter forespørsel fra Landsmøtet, eller når komiteen finner det nødvendig, foreta 
tolkninger av foreningens styringsdokumenter for å bringe klarhet i hva som skal være rett tolkning.    
Kontrollkomiteen er tilstede under møtets avvikling og skal protestere om noen bryter med 
styringsdokumentene. Dette gjelder også overfor ordstyrerbenken.   
Kontrollkomiteen holdes også oversikt over antallet representanter tilstede med stemmerett.   
   

4. TOLKNING AV STYRINGSDOKUMENTENE   
Kontrollkomiteen foretar tolking av vedtektene parallelt med Landsmøtet, slik at møtet kan fortsette 
uten opphold når usikkerheter oppstår i tolkningsspørsmål.   
Styringsdokumenter av viktighet for Nmfs Landsmøte:   

• Den norske legeforenings lover (kapittel 37, omtaler Nmf)   
• Vedtektene   
• Forretningsorden   
• Redaksjonskomiteens mandat   
• Kontrollkomiteens mandat  
• Valgkomiteens mandat Kontrollkomiteen har siste ord i tolkningsspørsmål. 
Kontrollkomiteens avgjørelser kan kun overprøves av Landsmøtet med absolutt flertall.   

 
5. PRINSIPPER FOR TOLKNING   

Kontrollkomiteen skal legge følgende til grunn for sin tolkning (eksemplifisert for Vedtektene):   
1. Bokstav: Hva er den eksakte ordlyden i vedtekten?   
2. Kontekst: I hvilken kontekst står vedtekten til vedtektenes øvrige paragrafer?   
3. Intensjon: Hva var vedtektens intensjon?   
4. Omstendigheter: Under hvilke omstendigheter ble vedtekten vedtatt?   

   
   

6. OVERSIKT OVER STEMMEBERETTIGEDE   
Kontrollkomiteen fører oversikt over hvor mange stemmeberettigede som til en hver tid er tilstede 
under Landsmøtet. Stemmeskilt leveres til kontrollkomiteen om en representant forlater møterommet, 
og inntreden av vararepresentanter meldes Kontrollkomiteen.   
Kontrollkomiteen opplyser Ordstyrerbenken om det aktuelle stemmetall før hver avstemming eller 
valg.   
  
  
   



	
	

Sak 6  Årsmeldinger  
  
  
Sak 6.1  Behandling av Nmfs årsmelding 2015  
  
  
 
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak: Landsmøtet 
godkjenner Nmfs årsmelding for 2015.  
 
Endringsforslag fra Rasmus Bakken: skrivefeil rettes opp, fra 
«medisinstudenter med lisens» til «medisinstudenter uten lisens» 
  
Vedtak: Nmfs årsmelding for 2015 godkjennes med endringsforslag. 
  
  
Sak 6.2  Årsmeldinger til orientering  
  

- Bergen 
- Oslo 
- Tromsø 
- Trondheim  
- Utland 
- Æsculap 

  
 
Vedtak: Lokallagenes årsmeldinger og årsmelding fra Æsculap tas til orientering. 
  
 
  



	
	

Sak 7  Godkjenning av Nmfs regnskap for 2015  
  
Foreningens regnskap for 2015 er ført av Legeforeningens økonomiavdeling. Regnskapet for 2015 er 
revidert av revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen. Regnskapsoversikt er vedlagt sakspapirene.  
  
Nasjonalt styre 2016 mottok revisorberetning 20.02.2016, og har signert denne.  
   
 
 
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2015.  
Nasjonalt styre meddeles ansvarsfrihet for 2015-regnskapet.  
  
  
Vedtak: Regnskapet for 2015 godkjennes, og Nasjonalt styre meddeles ansvarsfrihet for 2015-
regnskapet. 
 
  



	
	

Sak 8  Behandling av endringsforslag til vedtekter  
  
Alle endringsforslag til Vedtektene som har kommet inn til Redaksjonskomiteen innen fristen 26. 
februar 2016 foreslås behandlet av Landsmøtet. Endringsforslagene er av Redaksjonskomiteen blitt 
delt med landsmøtets delegater og på nett  
(https://goo.gl/RmM88o). Her har delegatene kunnet kommentere og diskutere de innkomne 
forslagene.  
  
Redaksjonskomiteen har forhåndsbehandlet alle forlagene og innstilt på vedtak.  
  
Fristen for å sende inn forslag til Vedtektene var 26. februar. Fram til behandling under Landsmøtet 
kan det fremmes alternative forslag, så fremt de er i tråd med intensjonen til forslag sendt inn innen 
fristen.  
  
Vedtektsendringer vedtas ved 2/3 flertall.  
  
Vedtektene slik det er vedtatt av Landsmøtet i 2015 er vedlagt. 
 
Forslag: Redaksjonskomiteen har mandat til å kunne utføre redaksjonelle endringer, og det vil derfor 
ikke stemmes over redaksjonelle endringer på Landsmøtet. 
Vedtak: forslag godkjennes 
 
Forslag: alle foreslått trukne forslag blir trukket 
Vedtak: forslag godkjennes 
 
 
Kapittel 1 
ERSTATNING V.1.1 Nmf Utland til 1.3 
 
Norsk medisinstudentforening er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter. Nmf 
har som hovedoppgave å arbeide for medlemmers faglige, sosiale, økonomiske og juridiske 
interesser. 
 
Vedtak: trukket  
 
ERSTATNING V.1.3 Cathrine Sevre til 1.3 

Norsk medisinstudentforening er en fagforening og interesseorganisasjon for medisinstudenter. Nmf 
har som hovedoppgave å arbeide for medlemmers faglige, sosiale, økonomiske og arbeidsrettslige 
interesser. 

Vedtak: vedtatt 
 
Kapittel 2 
ERSTATNING V.2.2 Nmf Utland til 2.1 
 
Studenter som går profesjonsstudiet i medisin ved norske fakulteter og norske statsborgere som går 
profesjonsstudiet i medisin i utlandet kan bli medlem i Norsk medisinstudentforening. Utenlandske 
statsborgere med særlig tilknytning til Norge, men som studerer medisin i utlandet, kan opptas som 
medlem etter særskilt vurdering av sentralstyret i Dnlf. 
 
Vedtak: trukket  
 
ERSTATNING V.2.3. Nasjonalt styre til 2.1 

Studenter som tatt opp til studier som leder til graden cand.med. ved norske fakultet og norske 
statsborgere tatt opp ved tilsvarende studier i utlandet kan bli medlem i Norsk 



	
	

medisinstudentforening. Utenlandske statsborgere med særlig tilknytning til Norge, men som studerer 
medisin i utlandet, kan opptas som medlem etter særskilt vurdering av sentralstyret i Dnlf. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.2.1. Nmf Trondheim til 2.2 

«Gyldig medlemskap i Norsk medisinstudentforening er en forutsetning for å inneha verv i 
foreningen.» 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.2.4 Nasjonalt Styre til 2.2 
 
Gyldig medlemskap i foreningen i hele vervsperioden er en forutsetning for å inneha verv i Norsk 
medisinstudentforening. 
 
Vedtak: trukket 
 
Kapittel 3 
ERSTATNING V.3.1 Nmf Utland til 3.2 

Norsk medisinstudentforening skal formidle humanitære idealer og verdier blant medisinstudenter. 

Vedtak: trukket 
 

ERSTATNING V.3.7 Cathrine Sevre til 3.2 

Norsk medisinstudentforening ønsker å bidra i utviklingen av fremtidige leger ved å formidle 
humanitære idealer og verdier blant medisinstudenter. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING V.3.8. Nmf Utland til 3.2 
Norsk medisinstudentforening skal bidra i utviklingen av fremtidige leger ved å formidle humanitære 
idealer og verdier blant medisinstudenter. 

Vedtak: vedtatt 

 

ERSTATNING V.3.4. Nmf Utland til 3.3 

Norsk medisinstudentforening skal bidra til at medisinstudenter får større forståelse for andre kulturer, 
samfunn og den globale helsesituasjonen. 

Vedtak: vedtatt 

 
NYTT PUNKT V.3.6. Nasjonalt styre til 3.3 

Norsk medisinstudentforening er en demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING AV NYTT PUNKT (ORIGINALT FORSLAG FRA NASJONALT STYRE) V.3.3 Nmf 
Utland til 3.x 

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk, demokratisk og uavhengig organisasjon. 

Vedtak: trukket 

 



	
	

Kapittel 4 
ERSTATNING V.4.2. Nmf Trondheim til 4.2 
Landsstyret har følgende medlemmer: 
Bergen: 5 representanter 
Oslo: 5 representanter 
Tromsø: 5 representanter 
Trondheim: 5 representanter 
Utland: 5 representanter 
Lokallagenes representanter velges av de lokale årsmøtene. 
 
Vedtak: falt 
 

ERSTATNING V.4.3. Nmf Trondheim til 4.3 
Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene, hvorav minimum én fra hvert 
lokallag, er tilstede. 
 
Vedtak: falt 
 

ERSTATNING V.4.4 Nmf Trondheim til 4.4 

Landsstyrets representanter har hver én stemme ved voteringer. Ved stemmelikhet gjennomføres 
først en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet får Nasjonalt styres leder avgjørende stemme. 

Vedtak: trukket 

 

ERSTATNING V.4.15 Nmf Utland til 4.4 

Landsstyrets representanter har hver én stemme ved voteringer. Ved stemmelikhet har leder av 
foreningen dobbeltstemme. 

Vedtak: trukket 

 

ERSTATNING V.4.26 Redaksjonskomitéen - sammenslått forslag til 4.4 
Landsstyrets representanter har hver én stemme ved voteringer. Ved stemmelikhet gjennomføres 
først en ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet får leder av foreningen avgjørende stemme. 
 
Vedtak: vedtatt 
 

ERSTATING V.4.5 Nmf Trondheim til 4.6 

Alle representanter har voteringsplikt, men blank stemme kan avgis. 

Vedtak: trukket 

 

ERSTATNING V.4.8. Nmf Trondheim til 4.6 
Alle representanter har voteringsplikt, men ved personvalg kan blank stemme avgis. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.4.24 Nasjonalt styre til 4.8.2 
Personvalg gjøres med simpelt flertall, med unntak for valg av leder, nestleder og Internasjonalt 
ansvarlig som velges med absolutt flertall. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
 
 
 
 



	
	

ERSTATNING V.4.16 Nmf Utland til 4.8.3 

Ved stemmelikhet, gjennomføres valget på nytt. Er det fremdeles stemmelikhet, får leder 
dobbeltstemme. 

Vedtak: trukket 

 
ERSTATNING V.4.10. Rasmus Bakken, Nasjonalt styre til 4.10 
Alle medlemmer av Norsk medisinstudentforening har møte- og talerett ved Landsstyrets møter. Kun 
Landsstyrets medlemmer og Nasjonalt styre har forslagsrett. 
 
Vedtak: falt 
 
ERSTATNING V.4.17. Nmf Utland til 4.11 
Ved endringsforslag til foreningens styringsdokumenter skal foreningens 
forslagsskjema benyttes. Forslagsskjema gjøres tilgjengelig på foreningens nettside. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.4.11. Rasmus Bakken, Nasjonalt styre til 4.12c 
To referenter 
 
Vedtak: vedtatt 
 
NYTT PUNKT V.4.12. Rasmus Bakken, Nasjonalt styre til 4.12 
f. En kontrollkomité, bestående av tre personer 
Og nytt punkt legges til under: 
4.x Kontrollkomiteens tolker vedtektene fortløpende og oppklarer uklarheter på vegne av Landsstyret. 
Kontrollkomiteens beslutninger kan overprøves av Landsstyret. 
Kontrollkomiteens mandat utdypes i eget mandat. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.4.19. Nmf Utland til 4.14 
Referenten fører protokoll og utarbeider referat innen to uker etter avholdt møte. 
Referat og protokoll leses gjennom og underskrives av personene valgt etter punkt 4.11 e. før 
offentliggjøring 
 
Vedtak: falt 
 
ERSTATNING V.4.6 Nmf Trondheim til 4.16 

Lokallagsstyret plikter å kunngjøre Landsstyrets møter for medlemmene i sitt lokallag, samt informere 
om medlemmenes tale- og møterett. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING V.4.20 Nmf Utland til 4.16 

Landsstyrets møter skal kunngjøres i Æsculap og på foreningens nettsider senest 6 uker før møtet. 

Vedtak: trukket 

 
ERSTATNING V.4.25. Nasjonalt styre til 4.16 
Landsstyrets møter skal kunngjøres for foreningens medlemmer, senest 6 uker før møtet. 
 
Vedtak: vedtatt 



	
	

 
NYTT PUNKT V.4.9. Nmf Trondheim til 4.16 
Lokallagsstyret plikter å kunngjøre Landsstyrets møter for medlemmene i sitt lokallag, samt informere 
om medlemmenes tale- og møterett.  
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.4.1. Nmf Oslo til 4.19 
Ekstraordinært landsstyremøte skal avholdes dersom ett av følgende oppfylles: 
a. Nasjonalt styre finner det nødvendig 
b. 3 av 5 lokallag krever det 
c. minst 1/3 av foreningens medlemmer krever det 
 
Vedtak: falt 
 
NYTT PUNKT V.4.13. Rasmus Bakken, Nmf Bergen  
Kontrollkomiteens tolker vedtektene fortløpende og oppklarer uklarheter på vegne 
av Landsstyret. Kontrollkomiteens beslutninger kan overprøves av Landsstyret. 
Kontrollkomiteens mandat utdypes i eget mandat. 
 
Forslag trekkes grunnet tidligere vedtak 
 
 
 
Kapittel 5 
ERSTATNING V.5.1 Nmf Trondheim til 5.1 

Landsmøtet skal holdes årlig innen den første helgen i april. 
 
Vedtak: falt 
 

ERSTANING til punkt 5.2 - 5.2.2  V.5.3 Nmf Utland  

5.2 Nasjonalt styre skal sende ut innkalling og sakspapirer til Landsmøtet til representanter og 
lokallag henholdsvis seks og fire uker før møtet. 
5.3 Sakspapirene til Landsmøtet skal inneholde: 
a. Forslag til dagsorden 
b. Vedtaksforslag til sakene på dagsorden 
c. Årsmeldinger og regnskap fra lokallagene og Nasjonalt styre 

 
Vedtak: vedtatt 
 

ERSTATNING V.5.2 Nmf Trondheim til 5.2.3 

Treffe vedtak i saker som er satt opp på dagsorden 

Vedtak: falt 

 

Kapittel 6 
ERSTATNING V.6.11 Redaksjonskomitéen 

På valgmøtet velges: 
a. Leder 
b. Internasjonalt ansvarlig (Vice President of International Affairs) 
c. Arbeidslivsansvarlig 
d. Grunnutdanningsansvarlig 
e. Utvekslingsansvarlig for innreisende studenter                               
f. Utvekslingsansvarlig for utreisende studenter 
g. Forskningsutvekslingsansvarlig 
h. Prosjektansvarlig 
i. Global helseansvarlig 



	
	

j. Redaktør til Æsculap 
k. Nettredaktør 
l. 2. vara for leders/nestleders plass i Legeforeningens landsstyre 
m. Valgkomité: leder, to medlemmer og ett varamedlem 
n. Nestleder: velges blant de fem nasjonale styrerepresentantene   
valgt på lokallagenes årsmøter 
o. To personer til å signere protokollen for valgmøtet 
p. Redaksjonskomité for påfølgende styreår 

 
Vedtak: vedtatt 
 
Alle øvrige forslag til kapittel 6, med unntak V.6.10, blir trukket da endringsforslag V.6.11 ble vedtatt. 
Forslagene som ble trukket er V.6.3, V.6.4, V.6.5, V.6.6, V.6.2 og V.6.7. 
 
NYTT PUNKT V.6.10 Redaksjonskomitéen 
Tillitsvalgte valgt av Valgmøtet har en funksjonstid på ett år, fra 1. januar påfølgende kalenderår 
 
Vedtak: vedtatt 
 
Kapittel 7 
ERSTATNING V.6.9 Nasjonalt styre til 7.2 

6.x Velges leder eller Internasjonalt ansvarlig blant de nyvalgte representantene til Nasjonalt styre, 
overtar dennes lokale 1. vararepresentant hans/hennes plass i Nasjonalt styre. 
 
7.2 Norsk medisinstudentforenings leder, nestleder og Internasjonalt ansvarlig velges på Valgmøtet. 
Lokallagene velger sine representanter til Nasjonalt styre på sine årsmøter 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.7.1 Nmf Utland til 7.3 

Leder har ansvar for: 

a. Daglig drift av Norsk medisinstudentforening 

b. Nasjonalt styres arbeid 

c. Å kalle inn til nasjonalt styremøte (når vedkommende finner det nødvendig eller når minst 2 av 
nasjonalt styres medlemmer krever det) 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.7.4 Nmf Utland til 7.5 

Dersom leder fratrer i sin funksjonstid, skal nestleder fungere i leders sted fram til første ordinære eller 
ekstraordinære Landsstyremøte, hvor ny leder velges. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.7.5 Nasjonalt styre til 7.10 
Nasjonalt styre kaller inn til møtene i Norsk medisinstudentforenings Landsstyre, og forbereder 
sakene til behandling. 

Vedtak: vedtatt 

 
NYTT PUNKT V.7.6 Nasjonalt styre 
Leder av Nasjonalt styres er gitt prokura, og kan effektuere Nasjonalt styres vedtak med sin signatur. 
Nasjonalt styre kan meddele prokura og spesialfullmakt. 
 
Vedtak: vedtatt 
 



	
	

Kapittel 8 
ERSTATNING V.8.7 Nasjonalt styre til 8.1 

8.1 Arbeidet innenfor enkelte av organisasjonens arbeidsområder utføres av nasjonale komiteer. 

8.2 Landsstyret kan opprette og avslutte komiteer etter foreningens behov for å utføre, koordinere og 
støtte Norsk medisinstudentforenings aktiviteter. 

8.3 Komiteene ledes av komitéledere valgt av Landsstyret under Valgmøtet. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.8.1 Nmf Tromsø til 8.2 
 
De nasjonale komiteene skal ha representanter fra alle foreningens lokallag. 
 
Vedtak: trukket  
 
Preferansevalg mellom V.8.8 og V.8.2 
ERSTATNING V.8.2 Nmf Utland til 8.2 

De nasjonale komitéene skal bestå av representanter fra hvert lokallag, i tillegg til den valgte 
nasjonale ansvarlige innenfor komitéens arbeidsområde. 

Minst radikalt 

ERSTATNING V.8.8 Nasjonalt styre til 8.2 

De nasjonale komiteene skal ha representanter fra alle foreningens lokallag, valgt av lokallagenes 
årsmøter. 

Mest radikalt  

 
Forslag V.8.8 får flest stemmer og V.8.2 faller. 
 
Forslag V.8.8 settes opp mot opprinnelige punkt 8.2 
 
Vedtak: V.8.8 vedtas 
 
 
ERSTATNING V.8.3 Nmf Utland til 8.3 

Komitéleder kaller inn til komiteens møter og har ansvar for å lede komiteens arbeid. 

Komitéleder har møteplikt på to nasjonale styremøter i løpet av et styreår, og møterett på de øvrige. 

Vedtak: vedtatt 

 

NYTT PUNKT V.8.10 Nasjonalt styre 
Norsk medisinstudentforenings komité for arbeidsliv ledes av Arbeidslivsansvarlig, valgt av Valgmøtet. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
NYTT PUNKT V.8.11 Nasjonalt styre 
Norsk medisinstudentforenings komité for grunnutdanning ledes av Grunnutdanningsansvarlig, valgt 
av Valgmøtet. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
 
NYTT PUNKT V.8.12 Nasjonalt styre 
Norsk medisinstudentforenings komité for global helse ledes av Global helse-ansvarlig, valgt av 
Valgmøtet. 



	
	

 
Vedtak: vedtatt 
 
Preferansevalg mellom V.8.9 og V.8.6 
 
ERSTATNING V.8.6 Nmf Utland (til nytt punkt nevnt i V.8.9) 
Norsk medisinstudentforening har følgende komiteer: 
- Arbeidslivskomiteen 
- Grunnutdanningskomiteen 
- Utvekslingskomiteen 
- Komité for global helse 
Minst radikal   
 
NYTT PUNKT V.8.9 Nasjonalt styre 
Norsk medisinstudentforening har følgende komiteer: 
 
- Norsk medisinstudentforenings komité for arbeidsliv 
- Norsk medisinstudentforenings komité for grunnutdanning 
- Norsk medisinstudentforenings komité for global helse 
- Norsk medisinstudentforenings komité for utveksling 
Mest radikal  
 
V.8.9 får flest stemmer, og V.8.6 faller 
 
Vedtak: V.8.9 vedtas 
 
Kapittel 9 
ERSTATNING V.9.14 Nasjonalt styre til 9.1 

Lokallagene skal avholde sine årsmøter senest fem uker før Norsk medisinstudentforenings 
Valgmøte. 
 
Vedtak: vedtatt 
 

ERSTATNING V.9.11 Nmf Utland til 9.3 

Invitasjon og saksliste skal sendes til alle lokallagets medlemmer, samt publiseres på lokallagets 
nettside senest to uker før årsmøtet avholdes. For Nmf Utland er tilsvarende frist senest fire uker. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING V.9.15 Nasjonalt Styre til 9.3 

Skriftlig invitasjon samt saksliste skal sendes til alle lokallagets medlemmer samt publiseres på 
lokallagets nettside senest to uker før årsmøtet avholdes. For Nmf Utland er tilsvarende frist fire uker. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING V.9.28 Redaksjonskomitéen til 9.3 

Skriftlig invitasjon og saksliste skal sendes til lokallagets medlemmer, samt publiseres på lokallagets 
nettside senest to uker før årsmøtet avholdes. For Nmf Utland er tilsvarende frist senest fire uker. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
Sammensatt forslag til 9.6 fra Redaksjonskomiteen. Dersom forslaget vedtas, faller alle andre forslag 
til kapittel 9.6 og ut kapittel 9. 
 
9.6 Årsmøtet skal velge følgende representanter blant lokallagets medlemmer 

a.     Nasjonal styrerepresentant 
b.     Leder 
c.     Nestleder 



	
	

d.     Økonomiansvarlig                                     
e.     Arbeidslivsansvarlig                                 
f.      Utvekslingsansvarlig 
g.     PR-ansvarlig 
h.     Global helseansvarlig 
i.      Kursansvarlig 
j.      Lokallagets representanter til Norsk medisinstudentforenings Landsstyre: 

1.     Minst to av disse må være medlemmer av det nyvalgte lokallagsstyret og har     
        funksjonstid frem til lokallagets neste ordinære årsmøte. 
2.     Minst to prioriterte varaer til landsmøtet. 

k.     Minst to personlige vara for Nasjonalt styrerepresentant, i prioritert rekkefølge 
l.      Valgkomité bestående av tre personer 
 
For lokallagene i Norge skal årsmøtet også velge: 
 m.  Lokallagsleder for MedHum (partallsår) 
 n.   Grunnutdanningsansvarlig 
9.x Styret må bestå av minst fem personer, inkludert leder, nasjonal styrerepresentant og en som er 
ansvarlig for lokallagets økonomi. De resterende verv velges av hvert enkelt lokallag 
9.x Nyvalgt Nasjonalt styrerepresentant blir 1. vara for sittende NS-representant frem til 1. Januar 
 
9.x Nasjonalt styrerepresentant og dennes personlige varaer, har funksjonstid fra 1. januar til 31. 
desember året etter årsmøtet. 
9.x Lokallagets valgkomité skal finne og intervjue aktuelle kandidater, og komme med sin innstilling til 
valget under årsmøtet påfølgende år, samt til valg under eventuelle ekstraordinære årsmøter i 
styreperioden. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
Vedtak som faller som følge av dette: V.9.17, V.9.9, V.9.19, V.9.20, V.9.21, V.9.22, V.9.23, V.9.24, 
V.9.10, V.9.8 og V.9.26. Forslag foreslått trukket: V.9.3, V.9.4, V.9.5, V.9.6 
 
NYTT PUNKT V.9.27 Nasjonalt styre 
9.x Årsmøtet bestemmer selv antall styremedlemmer av lokallagsstyret utover minimumskravet, og 
hvilke andre ansvarsområder og titler disse skal ha. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
NYTT PUNKT. V.9.7 Nmf Tromsø 
9.x Styret må bestå av minst fem medlemmer, inkludert leder, økonomiansvarlig og nasjonal 
styrerepresentant. Resterende verv velges av hvert enkelt lokallag. 
 
Vedtak: trukket 
 
Kapittel 10 
ERSTATNING V.10.5 Nmf Oslo til 10.2 
Lokallagsstyret tiltrer umiddelbart etter lokallagets tillitsvalgtkurs 2 (Tvk2). Funksjonstiden er til og med 
neste Tvk2 avsluttes. Erfaringsoverføring fra det avtroppende til det påtroppende lokallagsstyret må 
gjennomføres før eller i løpet av Tvk2. 
 
Vedtak: trukket 
 

Preferansevalg mellom V.10.6 og V.10.9. Vinneren settes opp mot gjeldende punkt 10.2 
ERSTATNING V.10.6 Nmf Oslo 

Lokallagsstyret tiltrer umiddelbart etter lokallagets tillitsvalgtkurs 2. Funksjonstiden er til og med neste 
tillitsvalgtkurs 2 avsluttes. 

Minst radikalt 

 

 



	
	

ERSTATNING V.10.9 Nasjonalt styre 

Lokallagsstyrets funksjonstid er fra 1. oktober til 30. september påfølgende kalenderår. 
Mest radikalt 

Vedtak: V.10.6 får flest stemmer, og V.10.9 faller. 
 
Forslag V.10.6 settes opp mot opprinnelige punkt 10.2.  
 
Vedtak: V.10.6 vedtas 
 
NYTT PUNKT V.10.7 Nmf Oslo 

Det avtroppende lokallagsstyret plikter å gi tilstrekkelig erfaringsoverføring til det påtroppende 
lokallagstyret innen eller i løpet av tillitsvalgtkurs 2. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
NYTT PUNKT V.10.2 Nmf Trondheim  
Vervsinnehaver i forrige periode plikter å gi erfaringsoverføring til påtroppende vervsinnehaver innen 
Tvk2 er avholdt, samt være tilgjengelig for hjelp til påtroppende vervsinnehaver i perioden frem til 
Tvk3. 
 
Vedtak: trukket 
 
ERSTATNING V.10.1 Emma Lengle til 10.5 
Lokallagsstyret kan pålegges oppgaver av landsstyremøtet. 
 
Vedtak: trukket 
 
ERSTATNING V.10.4 Nmf Oslo til 10.5 
Lokallagsstyret kan pålegges oppgaver av Landsstyret. 
 
Vedtak: falt 
 
NYTT PUNKT V.10.3 Nmf Trondheim 

Dersom den tillitsvalgte må fratre sitt verv som tillitsvalg i perioden rykker varamedlemmene opp i den 
rekkefølgen de er valgt. Dersom vara ikke er valgt foretas nyvalg snarest.   
 
Vedtak: vedtatt  
 
NYTT PUNKT V.10.10 Nasjonalt styre 

Alle lokallagets styremedlemmer møter med samme tale-, forslags- og stemmerett. Ved stemmelikhet 
har lokallagsleder dobbeltstemme. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
 
Kapittel 11 
V.11.1 og V.11.2 settes opp mot hverandre, før det så voteres om hvorvidt Landsstyret ønsker 
å vedta det nye punktet eller ikke 
 

NYTT PUNKT V.11.1 Torfinn Madssen, Trondheim 

Vedtektene revideres på Landsmøtet hvert partallsår. 
Minst radikalt 
 
 
 



	
	

NYTT PUNKT V.11.2 Torfinn Madssen, Trondheim 

Vedtektene revideres på Landsmøtet hvert oddetallsår. 
Mest radikalt 
 
V.11.1 får flest stemmer, V.11.2 faller 
 
Det voteres over V.11.1. 
 
Vedtak: falt 
 
ERSTATNING V.11.8 Nasjonalt styre til 11.5.4 

Retningslinjer vedtas av Nasjonalt styre med absolutt flertall. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
 
Kapittel 12 
ERSTATNING og NYTT PUNKT V.12.2 Nmf Utland til 12.1 

12.x Æsculap er medlemsbladet til Nmf. 

12.y Bladet skal formidle informasjon og nyheter fra Nmf sentralt og ut til medlemmene (f. eks. 
informasjon om Valgmøte, Landsmøte, frister for utveksling osv.) 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.12.3 Nmf Utland til 12.2 

Æsculap fungerer selvstendig i sitt valg av hvilke meninger som blir trykket. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
ERSTATNING V.12.5 Nmf Utland til 12.3 

Æsculap sin drift er bestemt av egne statutter, men skal til enhver tid ikke stride mot Nmfs øvrige 
styringsdokumenter. 

Vedtak: vedtatt 

 
NYTT PUNKT V.12.4 Nasjonalt styre 

Æsculaps drift er ytterligere bestemt i egne statutter. 
 
Trukket under votering 
  
Nytt kapittel 
 
NYTT KAPITTEL OM PROSJEKTER 
Vedtak: vedtatt opprettet 
 
NYTT PUNKT V.x.11 Nmf Tromsø 
Et prosjekt er en gruppe som arbeider med Nmfs helsepolitiske mål gjennom en definert arbeidsmåte 
med en klar målsetning. Prosjekter som ikke er gitt nasjonal status i henhold til pkt. V.x.2 er unntatt 
bestemmelser i dette kapittelet.  
 
Vedtak: vedtatt 
 



	
	

Punkt V.0.1 og V.x.1 står opp mot hverandre. Siden dette er nye punkter må begge punktene voteres 
over hver for seg. Voteringen kommer til å foregå slik: 1. “Ønsker dere å innføre V.x.1 - ja/nei”  
2. “ønsker dere å innføre V.0.1 - ja/nei”  
 
Dersom begge punktene innføres vil redaksjonskomitéen gjøre en redaksjonell endring etter 
landsmøtet  der i V.x.1 fjernes fordi det er ivaretatt av V.0.1.  

 
NYTT PUNKT V.x.2 Nasjonalt styre 
Prosjektstatus innvilges av Nasjonalt styre etter søknad. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
NYTT PUNKT V.x.3 Nasjonalt styre 
Prosjektene består av minst én lokal gruppe og skal ha en nasjonal koordinator. Nasjonal koordinator 
velges av de lokale gruppene i samråd. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
V.x.4 og V.x.5 settes opp mot hverandre, før man tilslutt voterer over om hvorvidt man ønsker 
det foretrukne punktet vedtatt eller ikke  
NYTT PUNKT V.x.4 Nasjonalt styre 
Alle lokale prosjektgrupper skal ha et styre med: 
a. Leder 
b. En økonomiansvarlig 
c.  Minst ett annet styremedlem 
 
NYTT PUNKT V.x.5 Nasjonalt styre 
Alle lokale prosjektgrupper skal ha et styre med: 
a. Leder 
b. Minst to andre styremedlemmer 
 
V.x.4 får flest stemmer, og V.x.5 faller 
 
Vedtak: V.x.4 vedtas 
 
NYTT PUNKT V.x.6 Nasjonalt styre 
De lokale prosjektgruppene velger sitt styre under egne møter, annonsert til lokallagets medlemmer. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
NYTT PUNKT V.x.7 Nasjonalt styre 
Prosjektene skal rapportere til nasjonal Prosjektansvarlig og Nasjonalt styre, gjennom to årlige 
halvårsrapporter. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
NYTT PUNKT V.x.8 Nasjonalt styre 
Prosjektene tildeles driftsmidler etter egen søknad til Nasjonalt styre. 
x.7.1 Driftsmidler består av grunntilskudd og prosjekttilskudd. 
x.7.2 Grunntilskudd dekker prosjektets drift og basalaktivitet og kan innvilges for ett til tre år av 
gangen. Flerårig tildeling av driftsmidler krever fortsatt halvårig rapportering. 
x.7.3 Prosjekttilskudd tildeles for gjennomføring av konkrete planer i tildelingsåret.  
 
Vedtak: vedtatt 
 
NYTT PUNKT V.x.9 Nasjonalt styre 
Hvordan oppnå prosjektstatus, innvilges driftsmidler og gjeldende krav beskrives i detalj i egne 
retningslinjer. 
 
Vedtak: vedtatt 



	
	

 
NYTT PUNKT V.x.10 Nasjonalt styre 
Ved endringer i vedtektene eller retningslinjene som fører til tilførsel av nye krav for prosjektstatus, 
skal prosjektene ha seks måneders frist til å innfri disse nye kravene før prosjektstatus skal foreslås 
trukket tilbake av Nasjonalt styre. 
 
Vedtak: vedtatt 
 
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
De innkomne forslagene voteres over for implementering i foreningens vedtekter.  
 
Vedtak: Nasjonalt styres anbefaling godkjennes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	

 
 
	

	

 
 
	

	
	
	
	

 
	



	
	

 
 
Sak 9  Politisk måldokument  
  
Endringsforslag er tilgjengelig for innsyn på nett, ved å følge lenken:  
https://goo.gl/RmM88o  
  
Fristen for å sende endringsforslag er 18. mars. Etter dette kan det fremmes alternative forslag til 
forslagene sendt inn innen fristen.  
  
Redaksjonskomiteen forhåndsbehandler alle innsendte forslag og foreslår alternative ordlyder og 
tilrettelegger for samarbeid mellom forslagsstillere med overlappende forslag. Redaksjonskomiteen 
innstiller til vedtak på de innkomne forslagene.  
  
Endringer i Politisk måldokument vedtas ved 2/3 flertall.  
  
Kapittel 1 
Ingen forslag til endringer. 
 
Kapittel 2 
ERSTATNING P.2.1.2 Nmf Utland til 2.1 

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedoppgave å 
arbeide for alle sine medlemmers faglige, økonomiske og juridiske interesser. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING P.2.1.6 Nmf Utland til 2.1 

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedoppgave å 
arbeide for alle sine medlemmers faglige, økonomiske og arbeidsrettslige interesser. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING P.2.1.7 Dyvik til 2.1 

Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedoppgave å 
arbeide for alle sine medlemmers faglige, økonomiske, sosiale og arbeidsrettslige interesser. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.2.3.3 Nmf Utland til 2.3 

Norsk medisinstudentforening ønsker å stimulere til debatt og skape engasjement blant 
medisinstudenter, slik at foreningens beslutninger skal være i pakt med medlemmenes meninger og 
interesser. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.2.7.1 Nmf Oslo til 2.5 

Norsk medisinstudentforenings tillitsvalgte skal være bevisste på internasjonale problemstillinger 
innenfor utdanning og helse. Norsk medisinstudentforening skal delta aktivt i IFMSAs internasjonale 
fora. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.2.6.5 Nmf Utland til 2.8.1 

Norsk medisinstudentforenings daglige virksomhet skal driftes på en klimanøytral måte 

Vedtak: falt 



	
	

Kapittel 3 

STRYKNINGSFORSLAG P.3.1.7 Nmf Utland til 3.1.4 

Norsk medisinstudentforening støtter studiemodeller som integrerer basalfaglig kunnskap og klinikk 
gjennom hele studiet. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING P.3.1.18 Nmf Utland til 3.1.4 

Norsk medisinstudentforening mener det er hensiktsmessig med ulike studiemodeller, da dette bidrar 
til et positivt mangfold blant fremtidens leger. 

Vedtak: falt 

ERSTATNING P.3.1.8 Nmf Utland til 3.1.8  

Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudiet bør oppmuntre studentene til selvrefleksjon. 

Vedtak: falt 

Preferansevalg mellom:  

- P.3.1.23 og P.3.1.2 
- Vinneren ble satt opp mot P.3.1.21 
- Deretter voteres det over om punktet som står igjen skal inn i politisk måldokument 

eller ikke 
 

NYTT PUNKT P.3.1.2 Nmf Oslo  

Norsk medisinstudentforening mener at det skal være et tilstrekkelig fokus på fysisk aktivitet som 
medisin i grunnutdanningen. 

Dette punktet vil redigeres til “Norsk medisinstudentforening mener at fysisk aktivitet som medisin skal 
tilstrekkelig vektlegges i grunnutdanningen” - Redaksjonskomitéen  

Vedtak: falt 

NYTT PUNKT P.3.1.21 Helene Skovdal  

Norsk medisinstudentforening mener at det må være et tilstrekkelig fokus på ikke-medikamentelle 
behandlingsalternativer i grunnutdanningen, og spesielt fysisk aktivitet som medisin. 

Vedtak: falt 

NYTT PUNKT P.3.1.23 Torfinn Madssen  

Norsk medisinstudentforening mener at helsepersonell skal kjenne til de sykdomsforebyggende og 
behandlingsmessige effektene av fysisk aktivitet, og hvordan bidra til at pasienter og befolkningen kan 
bli mer fysisk aktive. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.2.4 Nmf Tromsø 

Nmf mener at desentralisering av medisinstudiet og tildeling av disse plassene må være basert på 
frivillighet. Dersom loddtrekning skal benyttes må dette være rimelig opplyst av fakultetene før opptak. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING P.3.2.10 Nmf Utland til 3.2.2 

Norsk medisinstudentforening mener at undervisere må gi tilstrekkelig tilbakemelding og veiledning 
underveis i studiet, slik at studentene utdannes til dyktige profesjonsutøvere. 



	
	

Vedtak: falt 

ERSTATNING P.3.2.11 Nmf Utland til 3.2.5 

Norsk medisinstudentforening mener at akademisk frihet er en viktig verdi i høyere utdanning.  

Vedtak: falt 

ERSTATNING P.3.2.12 Nmf Utland 3.2.6 

Norsk medisinstudentforening mener at undervisere skal vise åpenhet rundt potensielle 
interessekonflikter.  

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.2.3 Grunnutdanningskomitéen  

Norsk medisinstudentforening mener at det bør utarbeides nasjonale læringsmål for medisinstudiet. 

Vedtatt: vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.2.22 Nmf Tromsø  

Norsk medisinstudentforening mener at mulig endring av hovedcampus i løpet av studieprogrammet 
må være opplyst før opptak. Hvis det ikke har vært opplyst før opptak, må endring av campus være 
basert på frivillighet. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.3.2.5 Nmf Tromsø  

Nmf mener at fakultetene er forpliktet til å sikre og vise til at det faglige tilbudet ved desentralisert 
studium er fullgodt sammenlignet med eksisterende tilbud på hovedcampus. 

Vedtak: vedtatt 

Preferansevalg mellom P.3.3.6 og P.3.3.9. Deretter ble vinneren satt opp mot 3.3.3. 

ERSTATNING P.3.3.6 Lengle/Amundsen til 3.3.3 

Norsk medisinstudentforening mener universitetene må jobbe for mangfold i sin rekruttering gjennom 
målrettede rekrutteringstiltak, og i minst mulig grad gjennom minoritetspoeng og -kvotering.  

Mest radikalt 

Vedtak: falt 

ERSTATNING P.3.3.9 Nmf Utland til 3.3.3 

Norsk medisinstudentforening mener universitetene må jobbe for mangfold i sin rekruttering gjennom 
målrettede rekrutteringstiltak, og i minst mulig grad gjennom kjønnspoeng og -kvotering. En bør 
tilstrebe at kjønnsandelen for begge kjønn er over 40% på medisinstudiene i Norge. 

Minst radikalt  

Vedtak: falt 

ERSTATNING/STRYKNING av 3.4.3 og 3.4.4. P.3.4.13 Nmf Utland 

Norsk medisinstudentforening mener at myndighetene bør ha en oversikt over antall norske 
medisinstudenter som studerer i Norge og i utlandet. De bør etterstrebe at antallet samsvarer med det 
forventede legebehovet.  

Vedtak: falt 

 

 



	
	

ERSTATNING P.3.7.14 Nmf utland til 3.7.1 

Norsk medisinstudentforening mener at det i den medisinske grunnutdanningen i større grad skal 
være fokus på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

Vedtak: vedtatt 

STRYKNING P.3.9.16 Utland til 3.9.6 

Norsk medisinstudentforening mener universitetene må tilrettelegge studiene slik at studenter har 
mulighet til å delta i fadderuker ved oppstart av studiet. 

Vedtak: trukket 

Preferansevalg mellom P.3.9.19 og P.3.9.20. Deretter ble vinneren satt opp mot 3.9.6. 

ERSTATNING P.3.9.19 Nmf Utland til 3.9.6 

Norsk medisinstudentforening mener universitetene må tilrettelegge studiene slik at studenter har 
mulighet til å delta i sosiale aktiviteter ved oppstart av studiet. 

Minst radikalt 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.3.9.20 Nmf Utland til 3.9.6 

Norsk medisinstudentforening mener at sosiale arrangement ved oppstart av studiet er viktig for å 
skape et godt studiemiljø, men at det må tilrettelegges slik at det ikke går på bekostning av 
undervisningen. 

Mest radikalt 

Vedtak: falt 

Kapittel 4 

NYTT PUNKT 4.1.3 Nasjonalt styre 

Norsk medisinstudentforening mener det er ønskelig at utvekslingsavtalene universitetene omfatter 
land og byer med forskjellige kulturer, i forskjellige verdensdeler og med ulike helseutfordringer. 

Vedtak: trukket 

NYTT PUNKT P.4.1.5 Utvekslingskomitéene (og Redaksjonskomitéen)  

Norsk medisinstudentforening mener at universitetenes utvekslingsavtaler bør omfatte land og byer 
med forskjellige kulturer, i forskjellige verdensdeler og med ulike helseutfordringer.  

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.4.2.2 Utvekslingskomitéene (Nasjonalt styre)  

Norsk medisinstudentforening mener at forskningsopphold i andre land kan bidra til økt interesse for 
forskning blant medisinstudenter, inspirere til internasjonalt samarbeid og gi et viktig innblikk i hvordan 
forskning fungerer. Vi skal derfor tilby våre medlemmer å dra på forskningsutveksling. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING TIL NYTT PUNKT (P.4.2.4) P.4.2.6 Nmf Utland 

Norsk medisinstudentforening mener at utvekslingsprogrammene skal ha høy akademisk kvalitet og 
sikkerhet. 

Vedtak: trukket 



	
	

Preferansevalg mellom P.4.2.3 og P.4.2.7. Deretter voteres det over om vinneren skal inn i 
politisk måldokument eller ikke. 

NYTT PUNKT P.4.2.3 Utvekslingskomitéene (Nasjonalt styre) 

Norsk medisinstudentforening ser på utveksling som en viktig arena for brobygging og forståelse for 
andres kultur og levemåte. Vi skal derfor tilstrebe å plassere de innreisende studentene i grupper med 
stort mangfold av kulturer og levesett, og dermed lage en møteplass for mennesker med kulturer som 
vanligvis ikke møtes. Med det ønsker vi å øke studentenes forståelse for ikke bare vår egen, men 
også de andre innreisende studentenes kulturer.  

Vedtak: falt 

ERSTATNING TIL NYTT PUNKT (P.4.2.3) P.4.2.7 Nmf Utland 

Norsk medisinstudentforening ser på utveksling som en viktig arena for brobygging og forståelse for 
andres kultur og levemåte.            

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING TIL NYTT PUNKT P.4.2.8 Nmf Utland   

Norsk medisinstudentforening mener at utvekslingsprogrammene skal ha høy akademisk kvalitet. 

Vedtak: vedtatt 

Kapittel 5 

STRYKNING P.5.1.5 Arbeidslivskomitéen av 5.1.1 

Norsk medisinstudentforening mener at en turnusordning mellom avsluttet studium og påbegynt 
yrkestjeneste må bevares 

Vedtak: vedtatt  

ERSTATNING P.5.1.6 Arbeidslivskomitéen til 5.1.2 

Norsk medisinstudentforening mener at leger må gjennomføre generell turnustjeneste før 
spesialisering. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.5.1.7 Arbeidslivskomitéen  

Norsk medisinstudentforening mener at antall turnusplasser skal samsvare med dagens og fremtidens 
legebehov. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT 5.3.1 SOM ERSTATNING TIL/STRYKNING AV 5.3.1, 5.3.2 OG 5.3.9, P.5.3.9 
Arbeidslivskomiteen 

Norsk medisinstudentforening mener at turnusordningen skal være en søknadsbasert 
ansettelsesprosess og at ansettelseskriterier skal offentliggjøres. 

Vedtak: trukket 

STRYKNING P.5.3.13 Arbeidslivskomitéen av 5.3.1 

Norsk medisinstudentforening mener at en søknad- og ansettelsesprosess skal foregå som 
ansettelser for øvrig og følge norske lover og regler. 

Vedtak: vedtatt 

 



	
	

ERSTATNING P.5.3.10 Arbeidslivskomitéen til 5.3.4 

Norsk medisinstudentforening mener at kvalitetssikret informasjon om turnustjenesten ved de 
forskjellige foretakene, samt om søknads- og ansettelsesprosessen, skal være lett tilgjengelig. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.5.3.11 Arbeidslivskomitéen til 5.3.5 

Norsk medisinstudentforening mener de som skal ansettes i legestillinger i Norge skal beherske norsk 
muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå C1. Språktest kan påkreves av arbeidsgiver der det foreligger tvil 
om språklig nivå. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.5.3.12 Arbeidslivskomitéen til 5.3.7 

Norsk medisinstudentforening mener at ønske om etablering ved søkerstedet etter avsluttet 
turnustjeneste er et relevant ansettelseskriterium dersom det har betydning for fremtidig rekruttering 
og stabilisering av helsetjenesten. Lokal tilhørighet, definert som opprinnelsessted, er ikke et relevant 
ansettelseskriterium. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.5.4.1 Arbeidslivskomitéen til 5.4.1 

Norsk medisinstudentforening mener at helsemyndighetene er ansvarlig for å kvalitetssikre 
turnusordningen. Turnusordningen bør inneholde en overordnet læringsplan og ferdighetslister samt 
tilby grundig veiledning og tilstrekkelig pasientmengde. 

Vedtak: vedtatt  

STRYKNINGSFORSLAG P.5.4.2 Arbeidslivskomtéen av 5.4.2 

Norsk medisinstudentforening mener at varigheten av tjenesten skal bestemmes ut fra et 
kvalitetsmessig hensyn, hvor det faglige innholdet i tjenesten står sentralt i vurderingen. 

Vedtak: vedtatt 

STRYKNINGSFORSLAG P.5.4.3 Arbeidslivskomtéen til 5.4.6 

Norsk medisinstudentforening mener at deler av turnustjenesten i sykehus skal utføres ved 
avdelinger med akuttfunksjon. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.5.4.4 Arbeidslivskomitéen til 5.4.7 

Norsk medisinstudentforening mener at det må gjennomføres en større evaluering av den 
søknadsbaserte turnusordningen hvert tredje år. 

Vedtak: vedtatt 

Kapittel 6 

NYTT PUNKT P.6.1.1 Nasjonalt styre  

Nmf mener at alle leger skal ha erfaring med forskning fordi det er nødvendig for å forstå og kunne 
bidra til utvikling av medisinfaget. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.6.1.2 Nasjonalt styre   

Nmf mener at pasientbehandling og undervisning skal være forskningsbasert. 



	
	

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.6.2.5 Nasjonalt styre til 6.2.1 

Norsk medisinstudentforening mener det er viktig med ordninger som gir mulighet til forskning utenom 
forskerlinjen og at dette bør være en mulighet ved alle fakultet som har medisinstudium. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING av 6.1 - 6.3.1 P.6.3.4 Nasjonalt styre til 6.3.1 

x.x Nmf mener at forholdene må legges til rette for at medisinstudenter skal kunne forske under 
utdanningen, uten at det går negativt utover eller forhindrer gjennomføringen av medisinstudiet. 

x.y Nmf mener at rammevilkårene for medisinstudentforskning bør styrkes, og de bør være 
samsvarende ved alle fakulteter. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.6.4.6 Nasjonalt styre til 6.4.1 

Norsk medisinstudentforening mener det er viktig med utvekslingsordninger for forskning for å fremme 
forståelse mellom ulike forskningsmiljøer, forskningsfelt og forskningskulturer. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.6.6.7 Nasjonalt styre til 6.6.1 

Norsk medisinstudentforening mener at vitenskapelige publikasjoner fra norske universiteter skal 
være tilgjengelige for alle, uavhengig av betalingsevne, og at forskning finansiert av den norske stat 
skal publiseres åpent.  

* Det fremmes et strykningsforslag på tilsvarende punkt i kap. 9 (P.9.5.12) dersom dette forslaget 
vedtas. 

Vedtak: vedtatt 

NYE PUNKTER P.6.6.3 Nasjonalt styre  

Norsk medisinstudentforening mener støtteordninger for å dekke forfatterbetaling ved åpen 
publisering må styrkes. 

Norsk medisinstudentforening mener det må være premieringsordninger for åpen publisering, på lik 
linje med annen publisering. 

Punktene er sendt inn som en helhet og voteres derfor også over som en helhet.  

Vedtak: vedtatt 

Kapittel 7 

Preferansevalg mellom P.7.1.3 og P.7.1.2. Vinneren settes opp mot 7.1.3. 

ERSATNING P.7.1.2 Arbeidslivskomitéen til 7.1.3 

Norsk medisinstudentforening mener at ryddige ansettelsesprosesser er nødvendig for et rettferdig 
arbeidsmarked for medisinstudenter. Vi mener at arbeidsgiver må utlyse sine stillinger for 
medisinstudenter med lisens, samt offentliggjøre sine ansettelseskriterier. 

Minst radikalt  

Vedtak: vedtatt 

 

 



	
	

ERSATNING P.7.1.3 Arbeidslivskomitéen til 7.1.3 

Norsk medisinstudentforening mener at ryddige ansettelsesprosesser er nødvendig for et rettferdig 
arbeidsmarked for medisinstudenter. Vi mener at arbeidsgiver må utlyse stillinger som er aktuelle for 
medisinstudenter, samt offentliggjøre sine ansettelseskriterier. 

Mest radikalt 

Vedtak: falt 

ERSTATNING P.7.2.5 Nmf Trondheim til 7.2.3 

Norsk medisinstudentforening mener at studentsamskipnadene skal ha tilbud om bolig til 20% av 
studentmassen, og at det skal bygges 3000 boliger årlig frem til målet er nådd. 

Vedtak: vedtatt 

Kapittel 8 

ERSTATNING P.8.1.4 Global helsekomité til 8.1.1 

Norsk medisinstudentforening mener helsehjelp er en universell rettighet. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.8.1.10 Nmf Utland til 8.1.2 

Norsk medisinstudentforening mener at grunnskolen bør ta et større ansvar for etablering av 
helsefremmende vaner hos norske skolebarn. Dette gjennom undervisning og tilrettelegging for mer 
fysisk aktivitet og et sunt kosthold i skolehverdagen.  

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.8.1.13 Forebregd til 8.1.3 

Norsk medisinstudentforening mener en verdig ruspolitikk skal ha som mål å gi rusmiddelavhengige 
en helhetlig behandling. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.8.1.14 Nmf Utland til 8.1.3 

Norsk medisinstudentforening mener en verdig ruspolitikk skal ha som mål å gi rusmiddelavhengige 
en helhetlig behandling. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING P.8.1.5 Global helsekomité til 8.1.4 

Norsk medisinstudentforening mener at Norge må ha et verdig tilbud til asylsøkere som ivaretar deres 
fysiske og psykososiale helse. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.8.1.2 Nmf Trondheim  

Norsk medisinstudentforening mener at lovverket som omhandler legemiddelreklame rettet mot 
allmennheten ikke skal liberaliseres. 

Vedtak: vedtatt 

 

NYE PUNKTER P.8.1.9 Nordbotten/Forbregd/Tylleskär 



	
	

8.1.8 Nmf mener at arbeidet med handelsavtaler som TTIP må offentliggjøres, da de kan være med 
på å forringe matvaretryggheten.  

8.1.9 Nmf mener at fremtidige handelsavtaler ikke kan gå inn for en dårligere mattrygghet enn dagens 
avtaler tilsier. 

Vedtak: trukket 

NYE PUNKTER P.8.1.12 Nordbotten/Forbregd/Tylleskär  

8.1.8 Nmf mener at handelsavtaler inngått av myndighetene ikke skal forringe folkehelsen, og ta 
hensyn til en bærekraftig utvikling. Områder som særlig må beskyttes ved utforming av slike avtaler er 
blant annet tilgang til helsetjenester og medisiner, matvaretrygghet og tiltak mot klimaforandringer.  

8.1.9 Nmf mener at arbeidet med handelsavtaler som Transatlantic Trading and Investment 
Partnership (TTIP) må offentliggjøres slik at befolkningen kan involveres i utformingen, fordi de kan gi 
store samfunnsendringer, som kan påvirke folkehelsen 

Vedtak: vedtatt 

(P.8.1.12 (8.1.8 og 8.1.9) er sendt inn som helhetlig forslag og vil flyttes til kapittel 9 etter landsmøtet 
dersom de vedtas. Dette er avklart med kontrollkomitéen.)  

Preferansevalg mellom P.8.0.7 og P.8.0.15. Deretter voteres det om vinneren skal inn i politisk 
måldokument eller ikke.  

NYTT PUNKT P.8.0.7 Global helsekomité  

Norsk medisinstudentforening mener helsepersonell i større grad må bruke fysisk aktivitet som et 
behandlingsalternativ. 

Vedtak: vedtatt 

Redaksjonskomiteen ønsker Landsstyret sin mening om P.3.1.23 og P.8.0.7 bør samles i ett kapittel, 
enten i kapittel 3 eller kapittel 8. Ved prøvevotering viser Landsstyret at dette ikke er ønskelig.  

NYTT PUNKT P.8.0.15 Helene Skovdal (Alternativ til forslag P.8.0.7)  

Norsk medisinstudentforening mener helsepersonell i større grad må ta i bruk ikke-
medikamentelle behandlingsalternativer, da særlig fysisk aktivitet. 

Vedtak: falt 

NYTT PUNKT P.8.0.8 Miriam Christ  

Norsk medisinstudentforening mener medisinstudenter må lære å ta opp tabubelagte temaer med 
pasienten. 

Vedtak: vedtatt 

STRYKNING P.8.3.1 Nmf Trondheim til 8.3 

Norsk medisinstudentforening ønsker å opprettholde lokalsykehusenes akuttfunksjon. 

Vedtak: trukket 

NYTT PUNKT/ERSTATNING P.8.3.3 Nmf Tromsø til 8.3 

Nmf mener akuttberedskap med akuttkirurgi er essensielt på lokalsykehus for å ivareta et fullverdig 
helsetilbud for befolkningen bosatt i rurale områder, og ivareta rurale områder som attraktive 
utdanningssteder. 

Vedtak: trukket 

Preferansevalg mellom P.8.3.17 og P.8.3.18. Deretter settes vinneren opp mot 8.3. 



	
	

ERSTATNING P.8.3.17 Nmf Trondheim til 8.3 

Norsk medisinstudentforening mener at det skal være et godt akuttmedisinsk tilbud til hele 
befolkningen uavhengig av bosted 

Vedtak: falt 

ERSTATNING P.8.3.18 Nmf Tromsø til 8.3 

Nmf mener akuttberedskap med akuttkirurgi er essensielt på lokalsykehus for å ivareta et fullverdig 
helsetilbud for befolkningen bosatt distriktet. 

Vedtak: vedtatt 

 

Kapittel 9 

Preferansevalg mellom P.9.1.3 og P.9.1.29 før det voteres over om forslaget som vant skal 
voteres inn eller ikke  

NYTT PUNKT P.9.1.3 Miriam Christ  

Norsk medisinstudentforening mener at alle mennesker har samme grunnleggende rettigheter og skal 
ha tilgang på rent vann, mat, gode sanitære forhold og et sted å bo. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.9.1.29 Nmf Tromsø  

Norsk medisinstudentforening støtter menneskerettighetene. 

Vedtak: falt 

Nmf Tromsø ønsker at enten P.9.1.3 eller P.9.1.29 vedtas.  

ERSTATNING P.9.1.1 Nmf Trondheim til 9.1 

Norsk medisinstudentforening mener det er viktig at norske medisinstudenter har kunnskap om global 
helse og internasjonal helseproblematikk. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.3.4 Miriam Christ til 9.3.1 

Norsk medisinstudenforening mener at medisinstudenter skal ha kunnskap om helserelaterte 
konsekvenser av krig og konflikt. 

Vedtak: vedtatt 

STRYKNINGSFORSLAG P.9.3.5 Miriam Christ av 9.3.3 

Norsk medisinstudentforening slutter seg til kampanjen ICAN- Norge (International Campaign to 
Abolish Nuclear weapons). 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.9.3.6 Global helsekomité 

Norsk medisinstudentforening mener alle mennesker har rett til liv, frihet og sikkerhet, og at norske 
myndigheter har plikt til å arbeide for å sikre dette. 

Vedtak: trukket 

  



	
	

Preferansevalg mellom P.9.3.39, P.9.3.32 og P.9.3.40:  

- P.9.3.32 mot P.9.3.40  
- Vinner mot P.9.3.39. 

Voterer om nytt punkt skal inn i politisk måldokument eller ikke 
 
Vedtak: falt 
 
NYTT PUNKT P.9.3.32 Global helsekomité  

Norsk medisinstudentforening mener alle mennesker har rett til liv, frihet og sikkerhet. 

Vedtak: falt  

NYTT PUNKT P.9.3.40 Emma Lengle  

Norsk medisinstudentforening mener alle mennesker har rett til frihet og personlig sikkerhet. 

Vedtak: falt  

NYTT PUNKT P.9.3.39 Miriam Christ  

Norsk medisinstudentforening mener alle mennesker, i tråd med menneskerettighetene, har rett til liv, 
frihet og personlig sikkerhet. 

Vedtak: falt  

ERSTATNING P.9.4.7 Miriam Christ til 9.4.1 

Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter skal ha kunnskap om klimaendringenes 
omfattende helsekonsekvenser i verden i dag. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.4.8 Global helsekomité til 9.4.2 

Norsk medisinstudentforening mener alle mennesker på flukt, uansett årsak eller bakgrunn, skal ha 
internasjonal anerkjennelse som flyktninger og de rettighetene som dette innebærer. 

Vedtak: falt 

ERSTATNING P.9.4.9 Miriam Christ til 9.4.4-9.4.6 

Norsk medisinstudentforening mener at Norge må være et foregangsland i klimasaken og gjøre 
samfunnet mindre avhengig av fossilt brensel, og redusere utslipp av klimagasser og miljøfarlig avfall i 
henhold til FNs anbefalinger. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.4.10 Miriam Christ til 9.4.7 

Norsk medisinstudentforening mener at norske helseforetak må implementere klima- og miljøtiltak. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.5.11 Miriam Christ til 9.5.1 

Norsk medisinstudentforening mener alle mennesker skal ha reell tilgang på helsehjelp, vaksiner og 
medisiner som WHO klassifiserer som livsnødvendige. 

Vedtak: vedtatt 

  



	
	

STRYKNINGSFORSLAG P.9.5.12 Miriam Christ av 9.5.2 

Norsk medisinstudentforening mener norske universitet skal tilrettelegge for at forskningen som skjer 
ved universitetene gjøres globalt tilgjengelig. 

*Forslagsstiller ønsker å opprettholde punktet kun dersom P.6.6.7 ble vedtatt 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.5.13 Miriam Christ til 9.5.3 

Norsk medisinstudentforening mener at norske universiteter skal sikre at medisiner fremstilt fra deres 
forskning gjøres globalt tilgjengelig, gjennom blant annet rettferdig lisensiering som tillater generisk 
produksjon i land der det er aktuelt. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.5.14 Miriam Christ til 9.5.4 

Norsk medisinstudentforening mener man må øke det generelle kunnskapsnivået om neglisjerte 
sykdommer definert ut i fra WHOs liste, og oppfordre til mer forskning og utvikling av medisiner til 
disse sykdommene. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.9.5.15 Miriam Christ  

Norsk medisinstudentforening mener at kostnader for medisiner og helsetjenester i størst mulig grad 
skal dekkes av nasjonale budsjetter. Vi mener at dette er nødvendig for å sikre reell tilgang på 
helsetjenester uavhengig av den enkeltes økonomiske situasjon. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.6.34 Miriam Christ til 9.6.1  

Norsk medisinstudentforening mener at den økende forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer 
som rammer mennesker i lav og mellominntektsland må reduseres. Vi mener at dette må gjøres 
gjennom å satse på forebyggende tiltak rettet mot risikofaktorer som tobakk, alkohol, usunt kosthold 
og inaktivitet. 

Vedtatt: vedtatt 

ERSTATNING P.9.6.16 Global helsekomité til 9.6.1 

Norsk medisinstudentforening mener at den økende forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer 
som rammer mennesker i lav og mellominntektsland må bekjempes. Vi mener at dette må gjøres 
gjennom å satse på forebyggende tiltak rettet mot risikofaktorer som tobakk, alkohol, usunt kosthold 
og inaktivitet. 

Vedtak: trukket 

STRYKNINGSFORSLAG P.9.6.17 Miriam Christ til 9.6.2 

Norsk medisinstudentforening mener at beslutningstakere må inngå bindende, tverrfaglige samarbeid 
for å bidra til å identifisere helsedeterminanter og redusere sosiale ulikheter som bidrar til sykdom. 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.6.18 Miriam Christ til 9.6.3 

Norsk medisinstudentforening mener at helsefagstudenter må lære om hvordan sosioøkonomisk 
status påvirker individers og populasjoners helse. 

Og flyttes til kapittel 8. 



	
	

Vedtak: trukket 

ERSTATNING P.9.6.19 Miriam Christ til 9.6.4 

Norsk medisinstudentforening mener at mental helse sitt bidrag til den globale helsebyrden skal 
vektlegges og at stigmatisering av psykiske sykdommer må motarbeides. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING P.9.6.33 Global helsekomité til 9.6.3 

Norsk medisinstudentforening mener at helsefagstudenter må lære om hvordan sosiale 
helsedeterminanter påvirker individers og populasjoners helse. 

Vedtak: vedtatt 

Preferansevalg mellom P.9.6.37 og P.9.6.36. Vinneren stilles opp mot 9.6.4. 

ERSTATNING P.9.6.36 Miriam Christ til 9.6.4 

Norsk medisinstudentforening mener at det må anerkjennes at mental helse utgjør en stor utfordring i 
det globale helsebildet og at stigmatisering av mennesker med psykiske lidelser må motarbeides. I 
tillegg mener Nmf at det må jobbes aktivt med å fremme god mental helse i befolkningen. 

Mest radikalt 

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.6.37 Miriam Christ til 9.6.4 

Norsk medisinstudentforening mener at mental helse sitt bidrag til den globale helsebyrden skal 
anerkjennes og at stigmatisering av mennesker med psykiske sykdommer må motarbeides. 

Minst radikalt  

Vedtak: falt 

ERSTATNING P.9.7.20 Global helsekomité til 9.7.1 

Norsk medisinstudentforening mener at helse må inn i all politikk som omhandler sosial, økonomisk 
og miljømessig utvikling. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.9.7.26 Nmf Oslo 

Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter skal ha kunnskap om de nasjonale 
retningslinjene for riktig antibiotikabruk, og være bevisst i sitt fremtidige ansvar i å forhindre 
antibiotikaresistens. 

Vedtak: trukket 

Preferansevalg mellom P.9.7.38 og P.9.7.28. Deretter voteres det om vinneren skal inn i politisk 
måldokument eller ikke. 

Det forstås at disse punktene voteres inn hver for seg. P.9.7.38 viser seg å kunne være ugyldig, siden 
det er sendt inn etter fristen.  

Forslag: tilsidesette vedtektene får å kunne behandle begge punktene.  

Vedtak: vedtektene tilsidesettes ikke. 

Forslag: P.9.7.38 er gyldig.  

Vedtak: P.9.7.38 er gyldig.  



	
	

Kontrollkomiteen mener at det må være et preferansevalg.  

Forslag: overstyre kontrollkomiteen og behandle forslagene hver for seg.  

Vedtak: forslag vedtas 

ERSTATNING TIL NYTT PUNKT (P.9.7.26) P.9.7.28 Nmf Utland  

Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter skal ha kunnskap om nasjonale faglige 
retningslinjer for antibiotikabruk, og være bevisst sitt fremtidige ansvar i å forhindre 
antibiotikaresistens. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.9.7.38 Redaksjonskomitéen 

Norsk medisinstudentforening mener at alle land skal ha forpliktende faglige retningslinjer for 
antibiotikabruk for å forhindre utvikling av antibiotikaresistens.   

Vedtak: vedtatt 

ERSTATNING P.9.8.21 Miriam Christ til 9.8.1 

Norsk medisinstudentforening mener det er essensielt for samfunnsutviklingen at kvinner har tilgang 
på helsetjenester og utdanning, samt rett til inntektsgivende arbeid på lik linje med menn. 

Vedtak: trukket 

NYTT PUNKT P.9.8.23 Miriam Christ 

Norsk medisinstudentforening mener at alle mennesker er likeverdige og skal ha samme rettigheter 
og muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT P.9.8.24 Global helsekomité 

Norsk medisinstudentforening mener at kvinnelig kjønnslemlestelse må forhindres. 

Vedtak: trukket 

NYTT PUNKT P.9.8.27 Nmf Utland 

Norsk medisinstudentforening mener at vi i større grad må sette fokus på forebygging av kvinnelig 
kjønnslemlestelse, både i Norge og i verden. 

Vedtak: trukket 

ERSTATNING P.9.8.31 Miriam Christ og Redaksjonskomiteen til 9.8.1 

Norsk medisinstudentforening mener kvinner og menn skal ha lik tilgang på helsetjenester, utdanning 
og arbeid. 

*Dersom P.9.8.23 vedtas ønsker forslagsstiller å trekke dette punktet.  

Vedtak: trukket 

Preferansevalg mellom P.9.8.30 og P.9.8.24. Deretter voteres det over om vinneren skal inn i 
politisk måldokument eller ikke.  

NYTT PUNKT P.9.8.24 Global helsekomité  

Norsk medisinstudentforening mener at kvinnelig kjønnslemlestelse må forhindres. 

Minst radikalt 

Vedtak: falt 



	
	

NYTT PUNKT P.9.8.30  

Norsk medisinstudentforening er i mot alle former for kjønnslemlestelse av kvinner. Vi mener at 
kjønnslemlestelse aktivt må forebygges, i tillegg må kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelse tilbys 
et verdig helsetilbud for å behandle komplikasjoner knyttet til inngrepet.  

Mest radikalt 

Vedtak: vedtatt 

 
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Innkomne forslag behandles av landsmøtet for implementering i Nmfs politiske måldokument.  
 
Vedtak: Nasjonalt styres innstilling vedtas. 
 
 
 
 
 
  
  



	
	

Sak 10  Arbeidsprogram 2016-2017  
  
  
Vedlagt er Nasjonalt styre sitt forslag til arbeidsprogram for Nmf 2016-2017. Innkomne 
endringsforslag gjøres tilgjengelig av Redaksjonskomiteen på nett: https://goo.gl/RmM88o  
  
Nasjonalt styre fortsetter å revidere sitt forslag til Arbeidsprogram fram til Landsmøtet, og en kan fritt 
lese og kommentere på dette ved å følge denne lenken: https://goo.gl/eL4bCJ  

Norsk medisinstudentforenings Arbeidsprogram 2016-2017 
 Norsk medisinstudentforening har eit breitt politisk arbeidsområde som er definert av foreininga sitt 
politiske måldokument. Arbeidsprogrammet trekk fram dei delane av politikken som foreininga skal 
arbeide særleg med gjennom året. Det er ikkje ei fullstendig liste over alt som skal gjerast gjennom 

året, men gir uttrykk for prioritering. 

 

 NYTT PUNKT A.0.7 Nmf Oslo  

Arbeide aktivt for å unngå at Donald Trump blir president i USA da han er dust og utgjør en stor 
trussel mot global helse 

Vedtak: trukket 

1. Styrka foreining 

Norsk medisinstudentforening skal være ein open organisasjon, med struktur og rutinar som styrkar 
demokratiet i foreininga. Foreininga skal ha ein tydeleg profil for medlemmane våre. Dette skal 
foreininga oppnå ved å: 

1. Videreutvikle Tillitsvaldopplæringen (Tvk1-3) basert på evalueringer, for å sikre en helhetlig og 
god opplæring av alle tillitsvalgte. 

2. Tilby Nmfs medlemmer å delta på Workshops og trainings i IFMSA … 
3. Auke medlemsmassen til 4600 i løpet av året, og medlemsandel på >50 % i Nmf Utland og 

lokallagene i innland >80%. 
4. Evaluere prosessen frem mot Landsmøtet og sikre en justering av tiltak frem mot neste 

Landsmøte. 
5. Opprette og følge opp et Politisk råd for foreningen. 
6. Nmf skal være synlige fra dag én på medisinstudiet. 
7. Sikre foreningens langsiktige orgasisjonelle minne ved å opprette Nmf Alumni. 
8. Opprette og innføre et trainingsprogram i Norge for å styrke kapasitetsbyggingen i foreningen. 

 
ERSTATNING A.1.8 Bakken til 1.8 

Opprette og innføre et trainingsprogram etter modell fra ”IFMSA Trainings” for å styrke 
kapasitetsbyggingen i foreningen. 

Vedtak: vedtatt 

Preferansevalg mellom A.1.1 og A.1.5. 

  



	
	

NYTT PUNKT. A.1.1. Nmf Oslo  

Arbeide for klare retningslinjer for revidering av budsjetter og tidsfrister for dette, slik at 
tillitsvalgte har en reell mulighet til å sette seg inn i eventuelle endringer og komme med innspill i 
forkant av landsmøtet. 

Vedtak: falt 

ERSTATNING A.1.5 Bakken (til A.1.1)  

Utarbeide bedre rutiner rundt budsjetteringsarbeidet i forkant av Landsmøtet, i tide for 
Landsmøtet i 2017.  

Vedtak: vedtatt 

2. Medlemar 

Foreininga skal sikre og styrke medlemane sine fordelar. Dette skal foreininga oppnå ved å: 

1. Innføre elektronisk betaling av medlemskontigent i tid for semesterstart høsten 2016. 
2. Opprettelse av medlemsavtaler for studenter igjennom Akademiker student. 
3. Forbedre og videreutvikle samarbeidet med ANSA, med sikte på rimeligere 

dobbeltmedlemsskap og semestermedlemsskap i ANSA for Nmf-studenter på utveksling. 
4. Opprette et nasjonalt kurs i Nmf 
5. Undersøke muligheten for at studenter kan få tilgang til helsebiblioteket i utlandet, f.eks. 

gjennom Legerforeningens nettsider. 
6. Det skal gjennomføres en medlemsundersøkelse for Æsculap om hvor mange som leser det. 
7. Det skal opprettes mulighet til å avbestille Æsculap. 
8. Gjøre medlemsfordelene mer synlige ved hjelp av PR 

  

    NYTT PUNKT. A.2.3. Nmf Oslo 

x Utføre en undersøkelse i samarbeid med Æsculap som tar for seg bladets drift. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT. A.2.4. Nmf Oslo 

x Utføre en undersøkelse i samarbeid med Æsculap som tar for seg medlemmenes interesser for 
innhold og format. 

Vedtak: vedtatt 

NYTT PUNKT A.2.6 Bakken  

x Det skal gjennomføres en medlemsundersøkelse i Nmf for å kunne bestemme 
videreutviklingen av foreningen. Denne undersøkelsen skal inkludere blant annet Æsculap.  

Vedtak: vedtatt 

3. Grunnutdanning 

Norsk medisinstudentforening skal være ein aktiv bidragsytar i debattar om grunnutdanning for å sikre 
at medlemmane våre sine meiningar blir høyrde. Dette skal foreininga oppnå ved å: 

1. Sørgje for at norske medisinstudentar sine meiningar blir høyrde i prosessen med å innføre 
nasjonale læringsmål for medisinstudiet i Noreg. 

2. Ta initiativ til ein diskusjon om tverrprofesjonell samarbeidslæring, og korleis undervisinga i 
dette kan bli best mogeleg. 



	
	

3. Arbeide for at innføringa av ein eventuell nasjonal eksamen for medisinstudentar skjer i 
samsvar med våre standpunkt. 

4. Arbeide for at Legeforeningen følger opp grunnutdanningsrapporten, og oppfordre aktuelle 
beslutningstakarar til å gjennomføre tilrådingane i rapporten. 
 

4. Utveksling 

Norsk medisinstudentforening skal sikre at studentar som reiser på utveksling i regi av foreininga får 
mest mogeleg ut av opphalda sine. Dette skal foreininga oppnå ved å: 

1. Innføre global helse som en del av det kliniske utvekslingsprogrammet, i tråd med arbeid gjort 
i SCOPE. 

2. Arrangere Upon Arrival Training for innkommende studenter i alle lokallag. 
3. Arbeide for strengere oppfølging av studentene som er på hospitering i Norge, med mer 

kontroll av loggbøker og oppmøtestatistikk. 
4. Fortsette arbeidet med ordninger for å kunne gi studiepoeng for Nmf-utveksling. 
5. Drive kompetansebygging og erfaringsdeling gjennom deltagelse på internasjonale og 

nasjonale møter. 
6. Ta aktiv del i det internasjonale arbeidet med videreutvikling av vårt utvekslingsprogram. 
7. Jobbe mer aktivt med informasjonsarbeid om Nmf sine utvekslingmuligheter til Nmfs 

medlemmer. 
8. Forbedre Akademisk Kvalitet innen forskningsutveksling ved å innføre “scientific report” eller 

“poster presentation” som endeprodukt i alle forskningsprosjekter. 
9. Forbedre søknadsprosedyren for utveksling ved å oppdatere søknadsskjemaet samt å 

forbedre tekstene som omhandler søknadsprosessen på nettsiden 
 

5. Hospitering 

Norsk medisinstudentforening skal arbeide for at hospitering på norske sjukehus skjer i eit omfang og 
med ein struktur som sikrar kvalitet for alle studentar. Dette skal foreininga oppnå ved å: 

1. Arbeide for at hospitering ved norske sykehus ikke kommer i konflikt med organisert 
undervisning for studenter tilknyttet sykehuset. 

2. Arbeide for at norske sykehus åpner for hospitering utenom undervisningsåret. 
3. Gjøre informasjon om hospitering ved norske sykehus lett tilgjengelig for våre medlemmer. 

 
6. Arbeidsliv 

Norsk medisinstudentforening skal arbeide for at studentane sin inngang til arbeidsmarknaden er 
oversiktlig og rettferdig ved å: 

1. Arbeide for at sykehusene lyser ut stillinger for medisinstudenter med lisens, og offentliggjør 
de ansettelseskriterier som brukes i forbindelse med ansettelse av både turnusleger og 
studenter med lisens. 

2. Jobbe for å få oversikt over særavtaler om lønn for medisinstudenter i Norge. 
3. Arbeide for at medisinstudenter uten lisens skal være en del av de lokale avtalene. 
4. Arbeide for at dimensjoneringen av turnuslegestillinger står i forhold til dagens og framtidens 

legebehov. 
5. Arbeide for å kartlegge situasjonen i arbeidsmarkedet for dagens medisinstudenter. 
6. Utvikle en nettportal der det er mulig å finne kvalitetssikret informasjon om de ulike 

turnusstedene i samarbeid med Yngre legers forening. 
  
7. Nasjonal og global helse 

Norsk medisinstudentforening skal være ein aktiv bidragsytar i diskusjonar om nasjonale og globale 
helsespørsmål. Dette skal foreininga oppnå ved å: 



	
	

1. Utføre aktivt politisk arbeid for å bedre det mentale helsetilbudet i Norge og gjøre mental 
helse til et fokusområde i Nmf i 2016. 

2. Gjennomføre en informasjonskampanje for å heve kunnskapsnivået om antimikrobiell 
resistens og forsvarlig antibiotikabruk blant legar, medisinstudentar og befolkningen forøvrig. 

3. Drive informasjonsarbeid rundt viktigheten av revaksinering etter barnealder blant studenter 
og med dette bidra til å opprettholde flokkimmuniteten. 

4. Påverke helsemyndighetane og legemiddelfirmaer til å satse meir på utvikling av medisinar 
mot sjukdomar som hovedsakeleg rammar personar i lav- og mellominntekstland. 

5. Øke kunnskapsnivået blant medisinstudenter rundt de omfattende helsekonsekvensene 
klimaendringene har i verden i dag. 

 

NYTT PUNKT A.7.9 Tromsø  

(6) Arbeide for å spre kunnskap om pasientsikkerhet blant medisinstudenter. 

 Vedtak: trukket 

8. Internasjonalt arbeid  

1. Lage en strategi for å implementere IFMSAs programstruktur i Nmf. 
2. Nmf skal bidra aktivt i utviklingen av IFMSAs politikk igjennom oppdateringer og opprettelse 

av Policy statements. 
3. Aktivt rekruttere Nmf medlemmer til arbeidsgrupper og verv i IFMSA basert på egenskaper, 

erfaring og interesse. 
 
NYTT PUNKT. A.0.2. Hanne Hope  

9. Rekruttering 

Norsk medisinstudentforening skal gjennomføre aktive tiltak for å jevne ut kjønnsforskjellen blant 
medisinstudentar. 

Vedtak: vedtatt 

Forslag 1: det vedtatte arbeidsprogrammet oversettes til nynorsk. 

Forslag 2: det vedtatte arbeidsprogrammet oversettes til bokmål.  

Vedtatt: forslag 1 valgt 

Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Det vedlagte dokument, med de endringer som måtte følge av Landsmøtets behandling av 
saken, vedtas som Nmfs arbeidsprogram.  
 
Vedtak: Nasjonalt styres innstilling vedtas.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Sak 11  Revisjon av Nmfs budsjett 2016  
  
  
Vedlagt følger Nasjonalt styres forslag til revidert budsjett for 2016 sammen med fordelingsnøkkel for 
lokallagenes budsjettposter (midler tildelt fra LNU).  
    
Budsjettet har til forskjell fra tidligere år tatt utgangspunkt i bakgrunnsbudsjetter for hvert enkelt 
kostsenter, og budsjetteringen på disse er foreslått av de relevante tillitsvalgte for aktiviteten.  
  
Forslaget inneholder tildelinger av driftsmidler til prosjektene, i tråd med Nasjonalt styres behandling 
av innkomne søknader.  
  
I forslaget er det lagt til noen nye kostsentre. Disse blir redegjort for under Landsmøtet.  
  
Fordelingsnøkkelen for LNU-midlene er oppdatert i ny oppstilling for å bedre synliggjøre hvilke satser 
fordelingen er gjort på bakgrunn av.  
  
Det er i år foreslått at følgende saker, som tidligere er behandlet som egne saker under Landsmøtet, 
behandles som del av budsjettet:  

- Kontingentsatser  
- Utvekslingsavgift for 2016-2017  

Forslag til disse satsene er vedlagt budsjettet.  
  
Legeforeningens kontingent for studentmedlemmer vedtas av Legeforeningens landsstyremøte, og 
Nasjonalt styre innstiller for Landsmøtet å følge opp dette vedtaket ved å bekrefte disse satsene.  
  
Til honorarene er det foreslått endringer av en arbeidsgruppe bestående av lokallagenes 
økonomiansvarlige. Det må fattes vedtak om hvorvidt disse skal ta effekt fra 2016 eller 2017.  
 
 
ENDRINGSFORSLAG Ø.HOR.3. Holven  

Jeg foreslår at nytt forslag til honorarsystem skal adopteres i budsjett 2016. Bakgrunnen for forslaget 
er at nytt honorarsystem er utarbeidet etter en god prosess. Gjeldende satser bærer et preg av 
vilkårlighet. 
 

Med vennlig hilsen, 
Elisabeth Holven 
 

Vedtak: trukket 

ENDRINGSFORSLAG Ø.ÆSC.4. Nmf Oslo 

Vi foreslår at vi ikke kutter en utgave (100.000 kr) fra Æsculaps budsjett, men at vi i stedet kutter 
50.000 kr og selv lar dem bestemme hvordan de ønsker å bruke pengene. Vi har diskutert dette med 
den ene redaktøren i Æsculap, Ane Drougge Vassbotn, og hun sier at det da vil være mulig å lage 
fem nummer, men at de vil være tynnere. Det vil si at vi da går 50.000 kr mer i underskudd. Dette 
mener vi Nmf sin økonomi kan tåle.  

Fra Nmf Oslo (med støtte fra redaktør Ane) 

Vedtak: falt  

 

 

 



	
	

ENDRINGSFORSLAG Ø.KONT.5. Tromsø  
 
Nmf øker kontingent med en tilleggsavgift på kroner 20 i halvåret.  
 
Vedtak: falt 
 
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Det vedlagte dokument, med de justeringer som måtte følge av Landsmøtet behandling av saken, 
vedtas som Nmfs reviderte budsjett for 2016.  
  
Vedtak: Det vedlagte dokument, med de justeringer som måtte følge av Landsmøtet 
behandling av saken, vedtas som Nmfs reviderte budsjett for 2016. 
   
  
  
  



	
	

Sak 12  Budsjett Nmf 2017 og valg av revisor for 2017  
  
  
Vedlagt er nasjonalt styres forslag til budsjett for 2017.   
  
Det er ikke foreslått endringer i fordelingsnøkkel fra 2016.  
  
Til honorarene er det foreslått endringer av en arbeidsgruppe bestående av lokallagenes 
økonomiansvarlige. Det må fattes vedtak om hvorvidt disse skal ta effekt fra 2016 eller 2017.  
 

ENDRINGSFORSLAG Ø.HOT.1. Tylleskär 

 

Nåværende forslag Tvk3 - 2016 og 
2017      

Hotellutgifter Pris Antall Sum 
Dekkes av 
lokallag  

Dobbeltrom (Konferansepakke) 1375        

Trippelrom (Konferansepakke) 1095 47 102 930 
28470 
(13x2)  

Tillegg enkeltrom* (Konfernasepakke) 1575        
Middag fredag 0 0      
Middag lørdag 0 0      
Møterom fre 3500+460 1+16 10 860    
Møterompakke lør og søn 3000 8 24 000    
Sum     137 790    
      
      
      
Forslag Tvk 2017      

Hotellutgifter Pris dagpass 
Pris per 
døgn 

Pris per 
person Antall Totalt 

Trippelrom, 2 døgn + dagpass 525 745 2015 47 94705 
Dobbeltrom, 2 døgn + dagpass 525 860 2245 0 0 
Enkeltrom, 2 døgn + dagpass 525 1296 3117 0 0 
Grupperom   750   8 6000 
     100705 

 

Begrunnelse: 

Det er uheldig at vi bruker store summer på unødvendige hotellkostnader i forbindelse med 
tillitsvalgtkurs når vi kutter i komité- og styrearbeid, i prosjektene, og Æsculap. Basert på kostnadene 
for hotellet som brukes til GUK kan man spare 37 000 kr på å bytte hotell, og selv med noe økte 
reisekostnader vil dette gi betydelige innsparinger. Et billigere hotellvalg bør gjøres for tillitsvalgtkurset 
2017 enn det vi legger opp til i 2016, og pengene bør heller brukes på enten at flere tillitsvalgte gis 
mulighet til å delta eller til politisk arbeid i foreningen. 

 

Meningen med dette forslaget er ikke om Tvk3 i 2017 skal være på Flyplasshotellet ved Værnes. 
Meningen med forslaget går ut på å diskutere om vi bør redusere beløpet vi ber NS bruke på hotell, 
og dermed be de vurdere andre hoteller enn Soria Moria når neste tillitsvalgtkurs planlegges.  

 

 



	
	

Grunnen til at forslaget fremmes først for 2017 er at NS allerede har godkjent valget av Soria Moria for 
Tvk3 2016. 

Vennlig hilsen 

Ida Tylleskär 

Arbeidslivsansvarlig  

Norsk medisinstudentforening 
 
Vedtak: vedtatt 

 

ENDRINGSFORSLAG Ø.HOR.2. Holven  
Jeg foreslår at deltagelse på Generalforsamling i IFMSA ikke skal honoreres for noen verv i Nmf. 
Deltagelse på slike samlinger må ses på som et gode. Nmf bør heller frita tillitsvalgte som forventes å 
delta på samlingene for egenandel.   

Med vennlig hilsen, 

Elisabeth Holven 
 
Vedtak: trukket 
 
  
ÆSCULAPHONORARER: 
Preferansevalg mellom forslag 1 og forslag 2. 
 
Forslag 1: Redaktør: 23000, Redaksjonssjef 10500, Layout 13000  
 
Vedtak: falt 
 
Forslag 2: Redaktør 6000, Redaksjonssjef 6000, Layout 6000  
 
Vedtak: vedtatt 
 
 
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Det vedlagte dokument, med de justeringer som måtte følge av Landsmøtet behandling av saken, 
vedtas som Nmfs budsjett for 2017.  
    
Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen velges som revisor for 2017.  
 
Vedtak: vedtatt   
   
Merknad: Forslag til budsjett for 2017 er vedlagt i et separat dokument til sakspapirene, sammen 
med forslag til revidert budsjett for 2016.  
 

     
  
  
  



	
	

Sak 13  Behandling av MedHums statutter  
  
  
Medisinstudentenes Humanitæraksjons (MedHum) aktivitet styres av aksjonens statutter. Nasjonalt 
styre og sentralstyret i MedHum foreslår endringer i statuttene. 
  
De foreslåtte endringene er belyst i vedlegget.  
 
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Det vedlagte dokument, med de endringer som måtte følge av landsmøtets behandling av saken, 
vedtas som statutter for Medisinstudentenes Humanitæraksjon.  
 
Vedtak: Nasjonalt styres foreslått endringer til MedHums statutter vedtas. 
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STATUTTER TIL MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON  

  

1. GENERELT   

1.1. Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) er en humanitær innsamlingsaksjon som 

arrangeres av Norsk Medisinstudentforening (Nmf). Nmf er en avdeling av Den norske 
legeforening (Dnlf).   

1.2. MedHum er partipolitisk uavhengig og har innsamling hvert andre år, fortrinnsvis tidlig i 

høstsemesteret. MedHum skal prioritere helseprosjekter som fremmer primærhelse og 

forebyggende medisin i lav- og mellominntektsland, jf. Verdensbankens klassifisering.   

1.3. MedHum skal ikke motta støtte fra legemiddelprodusenter.   

1.4. Prosjektene skal danne utgangspunkt for arrangementer (debatter, foredrag og lignende) 

om internasjonal helse.   

2. SENTRALSTYRET   

2.1. Sentralstyret i MedHum, heretter kalt sentralstyret, skal bestå av tolv elleve medlemmer:   

a) leder   

b) nestleder/organiseringsansvarlig   
c) PR-ansvarlig   

d) sponsormarkedsansvarlig   

e) nettansvarlig  redaktør for magasinet   

f) økonomiansvarlig   

g) lokallagsleder Oslo   

h) lokallagsleder Bergen   

i) lokallagsleder Trondheim   

j) lokallagsleder Tromsø   

k) en representant fra Nmf Utland   
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(punktene endret fra romertall til bokstavpunkter)  

  

2.2. Leder, sponsoransvarlig og PR-ansvarlig for sentralstyret velges på Tvk3 hvert partallsår. 
Sentralstyret gis mandat til å utvide styret med nestleder/organisasjonsansvarlig og 

nettansvarlig i etterkant av valgmøtet.  
De lokale lederne i MedHum velges på årsmøtene til Nmfs lokallag. Representant fra Nmf, 
som tar på seg rollen som økonomiansvarlig, velges innad i Nmfs nasjonale styre.   

2.3. Sentralstyret er underlagt Nmfs nasjonale styre og dermed Nmfs interne rutiner. Nmfs og 
Dnlfs lover og prinsipprogram gjelder også for sentralstyret.   

2.4. Nmfs representant i sentralstyret skal være et Sentralstyrets leder er bindeledd mellom 
sentralstyret og Nmfs nasjonale styre. Denne representanten bør være tilstede på så mange 

møter som mulig.  

    
3. SENTRALSTYRETS ANSVAR   

3.1. Sentralstyret er ansvarlig for gjennomføringen av medisinstudentenes humanitæraksjon   

3.2. Sentralstyret skal hvert andre år innhente prosjektsøknader fra veldedige organisasjoner. 

Sentralstyret velger ut to eller tre prosjekter som blir sendt til avstemming blant Nmfs 
medlemmer. Vinneren av valget vil bli neste aksjonsprosjekt.   

3.3. Sentralstyret skal skrive artikler om pågående aksjon til Nmfs tidsskrift, Æsculap, og 

informere om tidligere prosjekter.   

3.4. Sentralstyret er ansvarlig for post 40/l33l, MedHum administrasjon, og 40/l332 MedHum 
innsamling, i Nmfs budsjett og regnskap. Utvidelser av budsjettposten må godkjennes av 

Nmfs nasjonale styre på forhånd. Ytterligere driftsmidler skaffes til veie gjennom sponsorer 
og annet. Innsamlede midler skal gå uavkortet til prosjektet og kan ikke under noen 
omstendigheter brukes til drift av MedHum eller Nmf.   

3.5. All formell korrespondanse skal arkiveres sentralt hos Nmfs sekretær i Dnlf.  

  

3.6. Sentralstyret har ansvar for å lage en perm med informasjon om gjennomført aksjon til 

etterfølgende sentralstyre og til lokallagene. Det skal avholdes et overgangsmøte mellom 
påtroppende sentralstyre og avtroppende leder, sponsormarkeds- og PR-ansvarlig.   

3.7. Nmf skal synliggjøres med logo og bokstaver på MedHums profileringsmateriell.   
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4. MEDHUM LOKALLAG   

4.1. Hvert lokallag i Nmf velger en MedHum-leder som har ansvaret for å sette sammen et 
lokallag av MedHum. Utover den valgte lederen skal lokallaget bestå av økonomi-, PR- og 
sponsormarkedsansvarlig og et ikke spesifisert antall lokallagsmedlemmer.   

4.2. Lokallagene er underlagt sentralstyret, men står fritt til å knytte til seg underkomiteer, 
arbeidsgrupper og til å opprette samarbeid med andre studentorganisasjoner.   

5. LOKALLAGETS ANSVAR  

5.1. Lokallagene er ansvarlige for å gjennomføre aksjonen på sitt studiested.   

5.2. Lokallaget er ansvarlige for hvert sitt driftsbudsjett. De skal tildeles midler fra sentralstyret, 
men de skal i størst mulig grad være selvfinansiert gjennom sponsormidler og annet.   

5.3. Påtroppende lokallagsleder skal få overlevert skriftlig og muntlig rapport fra avtroppende 
lokallag, samt det skal avholdes et overgangsmøte.   

  

6. KRAV TIL SAMARBEIDSORGANISASJONER  

6.1. Krav til søkere:   

6.1.1. Midler fra medisinstudentenes humanitæraksjon kan søkes av organisasjoner med 
avdeling i Norge. Søkere må kunne dokumentere kompetanse og erfaring fra 
liknende arbeid.   

    
6.2. Krav til prosjektet:  

6.2.1. Prosjektene som mottar de innsamlede midler skal fremme primærhelse og 
forebyggende medisin og skal være av langsiktig karakter. Prosjektet skal foregå i 
lav- eller mellominntektsland, jf.  
Verdensbankens klassifisering.   

6.3. Krav til søknaden:  

6.3.1. Søknaden skal inneholde en presentasjon av prosjektet. Den bør også inneholde 
forslag til hvordan prosjektet skal presenteres og profileres internt overfor 
medisinstudenter og utad i massemedia ellers.   

6.3.2. Det må i søknaden gjøres rede for finansiering av prosjektet utover de innsamlede 
midler fra MedHum.   
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6.3.3. Det skal gå fram av søknaden hvordan organisasjonen vil følge opp MedHum før, 
under og etter aksjonen. Det skal også komme frem hvordan organisasjonen stiller 
seg til en eventuell tilsynsreise for medlemmer av sentralstyret.  

6.3.4. Det skal dokumenteres hvilke lokale krefter det samarbeides med i prosjektlandet 
og hvilke samarbeidsavtaler man har med lokale organisasjoner.  

7. RETNINGSLINJER FOR SAMARBEID   

7.1. Sentralstyret skal utarbeide en avtale med samarbeidsorganisasjonen om administrasjon av 
den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Det skal fremgå av avtalen at punkt 7.2 til 7.4 
er ivaretatt og lar seg gjennomføre. Avtalen skal godkjennes av nasjonale styre i Nmf før 
den underskrives.   

7.2. Dersom samarbeidsorganisasjonen planlegger grunnleggende endringer i prosjektet i 
forhold til avtalen, skal disse forelegges og godkjennes av sentralstyret. Dersom endringene 
ikke godkjennes, blir avtalen opphevet. Dersom avtalen oppheves og midlene allerede er 
samlet inn, skal disse settes tilbake til MedHums kostsenter. Sentralstyret kommer da med 

et forslag til hvordan disse pengene kan brukes og legger det frem på påfølgende 
landsmøte i Nmf.   

7.3. MedHums økonomiske forpliktelser i forhold til samarbeidsorganisasjonen begrenser seg til 

det innsamlede beløp.   

7.4. Samarbeidsorganisasjonen forplikter seg til årlig å presentere regnskap, budsjett og 

rapporter fram til prosjektet er avsluttet eller i fem år etter overføring av pengene.   



	

 Sak 14  Behandling av Æsculaps statutter  
  

  
Æsculaps aktivitet styres av magasinets statutter. Disse ble vedtatt i 1994, og ikke blitt revidert 
siden 1996. Nasjonalt styre og redaksjonen i Æsculap har gått over statuttene og foreslått endinger.  
  
I det vedlagte er Nasjonalt styres foreslåtte endringene belyst.  
  
  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:  
Det vedlagte dokument, med de endringer som måtte følge av landsmøtets behandling av saken, 
vedtas som statutter for Medidinstudentenes Humanitæraksjon.  
  
Rasmus Bakken presenterer forslaget 
 
Inger Heimdal Stenseng (Nmf Trondheim) presenterer redaksjonskomiteens innspill 
 
 
Vedtak: Nasjonalt styres foreslått endringer til Æsculaps statutter vedtas. 
  
     



	

   
Statutter for Æsculap  
Vedtatt på Nmfs årsmøte 1994, med endringer 1995  

  
  

1. Formål  

Tidsskriftet Æsculap ar tilknyttet Norsk 
medisinstudentforening (Nmf). Æsculap skal være et 
informasjons- og medlemsblad for Nmf sine 
medlemmer, samt stimulere til debatt og refleksjon 
om helse- og sosialpolitiske temaer, etikk og  
mellommenneskelige relasjoner.  
  
  
2. Distribusjon  

Æsculap distribueres til alle medlemmer av Nmf, 
abonnenter, samt de redaksjonen og  
styret finner det hensiktsmessig å sende tidsskriftet til.  
  
  
3. Tidsskriftets innhold  

Æsculap skal bestå av en temadel, en  
organisasjonsdel og en generell tidsskriftsdel.  
  
  
4. Redaksjonen  

4.1 Redaksjonen velges av årsmøtet i Nmf. Det 
velges spesielt én redaktør og én  
organisasjonsansvarlig, samt ytterligere minst to 
redaksjonsmedlemmer som konstitueres av 
redaksjonen selv. I tillegg tilknyttes fem lokale 
medarbeidere som utpekes av de respektive 
avsnittsutvalg i Nmf. Redaksjonen kan utover dette 
også knytte til seg andre  
redaksjonsmedlemmer.  
  
4.2 Nmfs valgkomité innstiller til valg av 
redaksjonsmedlemmer og vektlegger erfaring, 
kontinuitet og integritet i sin innstilling.  
  
4.3 Redaksjonen har sitt hovedsete i Oslo og med 
unntak av organisasjonsansvarlig forutsettes det at 
redaksjonsmedlemmene har sitt tilhold i Oslo det året 
de er valgt for.  
  
  

5. Redaksjonens oppgaver  

5.1 Redaktør har hovedansvaret for utgivelsen av 
tidsskriftet. Redaktør har den daglige ledelse av 
redaksjonen og representerer den utad.  
  
5.2 Organisasjonsansvarlig er ansvarlig for 
organisasjonsdelen av tidsskriftet. Denne samordner 
informasjon fra Nmfs styre, avsnittutvalgene og 
eventuelt andre i organisasjonen.  
  
5.3 Det skal utover dette nedsettes ansvarlige for 
økonomi, grafisk utforming og redaksjonelt stoff.   
5.4 Økonomiansvarlig har det løpende ansvaret for 
den økonomiske situasjonen og at budsjettet 
overholdes. Årsregnskapet for Æsculap skal føres som 
et separat regnskap av Nmf.  
  
5.5 Grafisk utformingsansvarlig har ansvaret for den 
grafiske utformingen av tidsskriftet.  
  
5.6 De lokale medarbeiderne koordinerer 
informasjon fra sitt respektive undervisningssted.  
  
  
6. Organisjonstilknytning  

6.1 Redaktøren eller vedkommendes  
stedfortreder har møte-, tale- og forslagsrett i  
Nmfs styre i saker som angår Æsculap.  
  
6.2 Mellom årsmøtet i Nmf har styret ansvaret for å 
sikre at driften av Æsculap er i samsvar med Æsculaps 
gjeldende vedtekter.  
  
6.3 Redaksjonen legger frem årsmelding og 
regnskap på årsmøtet i Nmf. Årsmøtet fastsetter 
budsjett for påfølgende år.  
  
6.4 Ved opphør av virksomheten tilfaller  
Æsculaps eiendeler Nmf.  
  
  

 



	

 Æsculaps 
statutter  

Vedtatt på Nmfs årsmøte 1994, med endringer 1995 og på Nmfs Landsmøte 2016 	
 	
 	

1. Formål  5. Redaksjonens oppgaver  

Tidsskriftet Æsculap er tilknyttet Norsk  5.1 Redaktør har hovedansvaret for utgivelsen 
medisinstudentforening (Nmf). Æsculap skal  av tidsskriftet og representerer den utad. være 
et informasjons- og medlemsblad for Nmf Redaksjonssjefen har den daglige ledelse av sine 
medlemmer, samt stimulere til debatt og  redaksjonen.  	
refleksjon om helse- og sosialpolitiske temaer,   	
etikk og mellommenneskelige relasjoner.  5.2 Organisasjonsansvarlig er ansvarlig for 	
  organisasjonsdelen av tidsskriftet. Denne   samordner informasjon fra Nmfs 
styre, 	
2. Distribusjon  lokallagene og eventuelt andre i organisasjonen. 	

 	
Æsculap distribueres til alle medlemmer av  5.3 Det skal utover dette nedsettes ansvarlige 
Nmf, abonnenter, samt de redaksjonen og  for økonomi og redaksjonelt stoff. styret finner 
det hensiktsmessig å sende   	
tidsskriftet til.  5.4 Økonomiansvarlig har det løpende ansvaret   for den økonomiske 
situasjonen og at budsjettet   overholdes. Årsregnskapet for Æsculap skal 	
3. Tidsskriftets innhold  føres som et separat regnskap av Nmf. 	

 	
Æsculap skal bestå av en temadel, en  5.5 Layoutansvarlig har ansvaret for den organisasjonsdel 
og en generell tidsskriftsdel.  grafiske utformingen av tidsskriftet. 	
   	
  5.6 De lokale medarbeiderne koordinerer 	
4. Redaksjonen  informasjon fra sitt respektive 	

4.1 Redaktør, redaksjonssjef og  undervisningssted. 	
layoutansvarlig velges av valgmøtet i Nmf.   Ytterligere redaksjonsmedlemmer konstitueres 
  av redaksjonen selv. I tillegg tilknyttes fem  6. Organisjonstilknytning lokale 

medarbeidere som utpekes av de  6.1 Redaktøren eller vedkommendes respektive 
lokallagene i Nmf. Redaksjonen kan  stedfortreder har møte-, tale- og forslagsrett i utover 

dette også knytte til seg andre  Nmfs styre i saker som angår Æsculap. 
redaksjonsmedlemmer.   	
  6.2 Mellom Landsstyremøtene i Nmf har 	

4.2 Nmfs valgkomité innstiller til valg av  redaktsjonssjefen ansvaret for å sikre at 
driften 	

redaksjonsmedlemmer   av Æsculap er i samsvar med Æsculaps 	
  gjeldende statutter og Nmfs 	

4.3 Redaksjonen har sitt hovedsete i Oslo og  styringsdokumenter. med unntak av 
organisasjonsansvarlig   	

forutsettes det at redaksjonsmedlemmene har  6.3 Redaksjonen legger frem årsmelding og sitt 

tilhold i Oslo det året de er valgt for.  regnskap på Landsmøtet i Nmf. Landsmøtet  

 fastsetter budsjett for påfølgende år. 	
   	

6.4 Ved opphør av virksomheten tilfaller 
Æsculaps eiendeler Nmf. 	
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Sak 15 Tid og sted for Valgmøtet 2016 og ordinært Landsmøte 2017  

  
  
Nasjonalt styre foreslår at ordinært Landsmøte 2017 legges til 24. – 26. mars.  
Vertskapet for Landsmøtet har tradisjonelt sett gått på rundgang mellom lokallagene. Landsmøtet 
2017 foreslås lagt til Trondheim.  
  
Valgmøtet 2016 foreslås lagt til Oslo i tilknytning til tillitsvalgtkurset trinn 3 (Tvk3), 14. – 16. 
oktober 2016.  
  
  
  
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak: 
Landsmøtet 2017 legges til 24. - 26. mars, og Valgmøtet legges til Oslo 14.-16. oktober 2016 i 
forbindelse med Tvk3. 
 
Vedtak: Nasjonalt styres anbefaling vedtas  
  


