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Legenes Hus, Oslo, 24.02.2017

Kjære Landsmøte!
Landsmøtet gir oss mulighet til å ta et blikk bakover på året som er gått. Gjennom
behandling av årsmeldinger husker vi hva vi har fått til og oppnådd som forening
foregående periode. Når vi behandler styringsdokumentene våre setter vi nye mål
for hva vi ønsker å oppnå det neste året.
Det er gjennom lokallagene våre medlemmer møter oss. Jeg blir alltid imponert over
den høye aktiviteten lokalt, og hvor stor kreativitet det er blant våre tillitsvalgte. At
medlemmene setter pris på den store innsatsen kan vi også lese ut av økte medlemstall
i alle lokallag.
Det er også mye aktivitet på nasjonalt nivå. Det er mange saker som følges tett og
det arbeides kontinuerlig med. I skrivende stund arbeider vi med å igangsette en
vervekampanje. Opptakskrav og kjønnsbalansen på studiene er fokusområder for
grunnutdanningskomiteen. LIS1 erstatter turnus til høsten, en viktig endring i vårt
utdanningsløp som våre arbeidslivsansvarlige følger tett. På folkehelsefronten er
vaksinasjon og klima viktige saker vi arbeider videre med. Innsatsen som legges ned
er enorm, og jeg er stolt over å få samarbeide med så flinke folk.
Før Landsmøtet skal vi også på en av generalforsamlingene til IFMSA, den
internasjonale medisinstudent føderasjonen. Der skal vi fortsette det gode arbeidet fra
fjoråret med å få gjennomslag for vår politikk, samt ta kunnskap og lærdom med oss
tilbake til Nmf. Vår deltagelse i IFMSA har slik stor verdi for vår egen forening. Det er
også slik vi får tilgang utveksling for våre medlemmer, en av våre viktigste
medlemsfordeler.
Prosjektene gjør et viktig arbeid i Nmf. Vi har flere prosjekter med høy kvalitet som når
godt ut til våre medlemmer, og som slik bidrar til å oppnå våre mål. I Nasjonalt styre
ser vi et behov for å styrke støtten rundt enkelte av prosjektene for å sikre deres drift
videre. Slik kan deres arbeid bestå og videreutvikles.
2016 var et år med omstillinger for å komme i budsjettbalanse. Det har vært
imponerende hvordan foreningen, Nasjonalt styre 2016 og dere som tillitsvalgte har
mestret det. Forslagene til budsjett for de neste årene er nå i stor grad i balanse. For
å oppnå det har vi gjort noen viktige prioriteringer. Vi har fulgt opp viktige signaler
fra tidligere Landsstyremøter i vårt arbeid. Vi håper dette er forslag Nmf forenes om.
Nå samles vi igjen for å bestemme hvilken retning foreningen skal ta for tiden fremover.
Jeg vet at Landsstyrets representanter vil møte godt forberedt og orientert når vi samles i
Stjørdal 24. mars. Jeg ser frem til gode diskusjoner med dere om foreningens arbeid.

Dere er velkommen til Landsmøtet 2017!
På vegne av Nasjonalt styre,

Eivind Valestrand
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Leder, Norsk medisinstudentforening

Sak 1

1.1

Konstituering og godkjenning av:

Innkalling

Innkalling til Landsmøtet er sendt ut til Landsstyrets representanter og lokallagene i
tråd med foreningens vedtekter, seks uker før møtet.
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: Revidert forslag til 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
2017.
Vedtak: Sakspapirer godkjennes.

3

Sak 1.2

Dagsorden for Nmfs Landsmøte 24. – 26. mars 2017

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, protokollunderskrivere, kontrollkomité

Sak 5

Årsmeldinger

Sak 6

Godkjenning av Nmfs regnskap for 2016

Sak 7

Vedtektene

Sak 8

Politisk måldokument

Sak 9

Arbeidsprogram 2017

Sak 10 Revisjon av Nmfs budsjett 2017
Sak 11 Budsjett Nmf 2017 og valg av revisor for 2017
Sak 12 Behandling av statuttene
Sak 13 Tid og sted for Valgmøtet 2017 og Landsmøte 2018
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Sak 2

Valg av ordstyrer, bisitter og referenter

Nasjonalt styre er svært fornøyd med sin innstilling til ordstyrerbenk. Til ordstyrer
innstiller vi på Katherine Wang (Nmf Oslo) og som bisitter Torfinn Støve Madssen
(Nmf Trondheim). Begge har god kjennskap til foreningen.
Fajhar Hussain (Nmf Oslo) og Håvard Ulsaker (Nmf Trondheim) innstilles som
referenter.
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:
Ordstyrer:

Katherine Wang

Bisitter:

Torfinn Støve Madssen

Referenter:

Fajhar Hussain, Håvard Ulsaker

Vedtak: Katherine Wang velges som ordstyrer
Vedtak: Torfinn Støve Madssen velges som bisitter
Vedtak: Fajhar Hussain og Håvard Ulsaker velges som referenter
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Sak 3

Forretningsorden

Nasjonalt styre foreslår å benytte samme forretningsorden som under Valgmøtet 2016.
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:
Vedlagte forslag vedtas som forretningsorden for Landsmøtet 2017.
Vedtak: Forretningsorden godkjennes.
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FORRETNINGSORDEN LANDSSTYREMØTE
Vedtatt av Nmfs Valgmøte 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.
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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.).
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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
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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.
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Sak 4 Valg av tellekorps, protokollunderskrivere,
kontrollkomité
Tellekorpset teller opp stemmer avgitt ved håndsopprekning eller skriftlig, i tråd med
vedtatt forretningsorden.
Protokollunderskriverne undertegner protokollen for Landsmøtet på vegne av
Landsstyret.
Kontrollkomiteen tolker vedtektene fortløpende og oppklarer uklarheter på vegne av
Landsstyret.
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:
Forslag til tellekorps og protokollunderskrivere presenteres på møtet.
Til medlemmer av Kontrollkomiteen velges:
-

Helene Kolstad Skovdahl
Åsne Svatun
Lene Dæhlin

Vedtak: Helene Kolstad Skovdahl, Åsne Svatun og Lene Dæhlin velges til medlemmer
av Kontrollkomiteen.
Vedtak: Synne Lofstad, Miriam Christ og Nina Berggren velges til tellekorps.
Vedtak: Ida Tylleskär og Nora Haaland Serigstad velges til protokollunderskrivere.
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MANDAT FOR KONTROLLKOMITEEN
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
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● 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.
2.
3.
4.

Bokstav: Hva er den eksakte ordlyden i vedtekten?
Kontekst: I hvilken kontekst står vedtekten til vedtektenes øvrige paragrafer?
Intensjon: Hva var vedtektens intensjon?
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.
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Sak 5

Årsmeldinger

Sak 5.1 Behandling av Nmfs årsmelding 2016
Vedlagt er Nmfs årsmelding for 2016.
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyer å fatte følgende vedtak:
Landsmøtet godkjenner Nmfs årsmelding for 2016.
Vedtak: Landsmøtet godkjenner Nmfs årsmelding for 2016.
Sak 5.2 Årsmeldinger til orientering
Vedlagt følger lokallagenes årsmeldinger 2015-2016.
-

Bergen
Oslo
Tromsø
Trondheim
Utland

Vedlagt følger Æsculaps årsmelding for 2016.
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak: Landsmøtet tar
årsmeldingene fra lokallagene og Æsculap til orientering.
Vedtak: Landsmøtet tar årsmeldingene fra lokallagene og Æsculap til orientering.
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Sak 6

Godkjenning av Nmfs regnskap for 2016

Foreningens regnskap for 2016 er ført av Legeforeningens økonomiavdeling.
Regnskapet for 2016 er revidert av revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen.
Regnskapsoversikt er vedlagt sakspapirene.
Nasjonalt styre 2017 mottok revisorberetning 12. februar 2017, og har signert denne.
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:
Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2016.
Nasjonalt styre meddeles ansvarsfrihet for 2016-regnskapet.
Merknad: Regnskapet er vedlagt i et separat dokument til sakspapirene.
Vedtak: Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2016
Vedtak: Nasjonalt styre meddeles ansvarsfrihet for 2016-regnskapet
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Sak 7

Vedtektene

Alle endringsforslag til Vedtektene som har kommet inn til redaksjonskomiteen
innen fristen 10. februar 2017 behandles av Landsmøtet.
Redaksjonskomiteen forhåndsbehandler alle forslagene og innstilt på vedtak.
Fristen for å sende inn forslag til Vedtektene var 10. 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 de ble vedtatt av Landsmøtet i 2016 er vedlagt.

Forslag: Alle foreslått trukne forslag blir trukket
Vedtak: Falt. Erstatning V.4.7 og V.4.8 fra Nmf Trondheim til 4.2 blir opprettholdt av
Emma Lengle (Nmf Oslo). Alle andre foreslått trukne forslag blir trukket.
Kapittel 1
Kun redaksjonelle endringer, som stemmes over i en bolk til slutt.
Kapittel 2
NYTT PUNKT V.2.3 Nmf Utland
Studenter som har startet på et program ved en norsk høyskole som avsluttes med
graden cand.med. ved et utenlandsk studiested tilhører lokallaget Utland.
Kommentar: Det forutsettes en endring i Legeforeningens lover før punktet kan tre i
kraft.
Vedtak: Vedtatt
Kapittel 3
ERSTATNING V.3.1 Nmf Utland til 3.4
Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig og demokratisk
organisasjon.
Vedtak: Vedtatt
Kapittel 4
ERSTATNING V.4.5 Nmf Oslo til 4.22a
Når nasjonalt styre, ved simpelt flertall, finner det nødvendig
Vedtak: Trukket
Preferansevalg mellom V.4.7 og V.4.8
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Vinneren voteres mot opprinnelig punkt 4.2.
ERSTATNING V.4.7 Nmf Trondheim til 4.2
Landsstyret består av 25 medlemmer; fem fra hvert lokallag. Lokallagenes
representanter velges av de lokale årsmøtene.
Mest radikalt
Vedtak: Falt
ERSTATNING V.4.8 Nmf Trondheim til 4.2
Landsstyret består av 27 medlemmer; fem fra hvert lokallag og leder og
internasjonalt ansvarlig fra nasjonalt styre. Lokallagenes representanter velges av de
lokale årsmøtene.
Minst radikalt
Vedtak: Falt
Forslag V.4.8 får flest stemmer, og V.4.7 faller
Forslag V.4.8 settes opp mot opprinnelig punkt 4.2, og V.4.8 faller.
Vedtak: V.4.8 falt
ERSTATNING V.4.1 Eivind Valestrand til 4.8
Ved personvalg gjennomføres fortrinnsvis elektronisk valg, eventuelt skriftlig
urnevalg. Valg beskrevet i punkt 4.13 er unntatt dette.
Vedtak: Vedtatt
Kapittel 5
ERSTATNING V.5.5 Nmf Bergen til 5.1
Landsmøtet skal avholdes årlig innen 15. april.
Vedtak: Vedtatt
På grunn av voteringsrekkefølge er V.11.2 og V.11.6 flyttet frem og voteres over i
forkant av preferansevalget V.5.7 og V.5.8.
Preferansevalg mellom V.5.7 og V.5.8
ERSTATNING V.5.7 Nmf Tromsø til 5.4h
Landsmøtet skal behandle forslag til endringer i vedtektene hvert oddetallsår
Vedtak: Falt
ERSTATNING V.5.8 Nmf Tromsø til 5.4h
Landsmøtet skal behandle forslag til endringer i vedtektene hvert partallsår
Vedtak: Falt
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Forslag V.5.8 får flest stemmer, og V.5.7 faller
Forslag V.5.8 settes opp mot opprinnelige punkt 5.4h, og V.5.8 faller
Vedtak: V.5.8 falt
STRYKNING V.5.1 Utvekslingskomiteen til 5.4f
5.4f: vedta avgift for utveksling
Vedtak: Vedtatt
Endringsforslaget skal ses i sammenheng med V.7.1, og dette stemmes påfølgende
over
STRYKNING V.5.2 Eivind Valestrand til 5.4j
5.4j: vedta nytt arbeidsprogram
Vedtak Vedtatt
Strykningsforslaget skal ses i sammenheng med V.6.1, og dette stemmes påfølgende
over
NYTT PUNKT V.5.3 Nasjonalt styre
5.4. Landsmøtet skal:
(...)
i. behandle strategidokument minimum hvert tredje år
(…)
Vedtak: Vedtatt
Forslaget skal ses i sammenheng med V.11.1, og dette stemmes påfølgende over
Kapittel 6
NYTT PUNKT V.6.1 Eivind Valestrand
På valgmøtet
1. vedtas:
a. arbeidsprogram for påfølgende år
2. velges:
a. leder
(…)
Vedtak: Vedtatt
Punktet skal ses i sammenheng med strykningsforslag V.5.2.
NYTT PUNKT V.6.2 Nmf Oslo
q. leder av MedHum (partallsår)
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT V.6.3 Nmf Oslo

18

r. MedHum PR-ansvarlig (partallsår)
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT V.6.4 Nmf Oslo
s. MedHum markedsansvarlig (partallsår)
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT V.6.5 Nmf Oslo
t. MedHum økonomiansvarlig (partallsår)
Vedtak: Vedtatt
Kapittel 7
NYTT PUNKT V.7.1 Utvekslingskomiteen
Nasjonalt styre har, i samarbeid med nasjonale utvekslingsansvarlige, ansvar for å
fastsette utvekslingsavgiften. Dette skal være gjort innen 1. august hvert år.
Vedtak: Vedtatt
Endringsforslaget skal ses i sammenheng med V.5.1.
Kapittel 8
ERSTATNING V.8.2 Nmf Bergen til 8.4
De nasjonale komitéene skal ha representanter fra alle foreningens lokallag, valgt av
lokallagenes årsmøter, med unntak av den nasjonale grunnutdanningskomiteen, som
ikke har representant fra Nmf Utland.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT V.8.1 Utvekslingskomiteen
Norsk medisinstudentforenings komité for utveksling ledes av tre
utvekslingsansvarlige, valgt av valgmøtet.
Vedtak: Vedtatt
NYTTPUNKT V.8.3 Nmf Bergen
Norsk medisinstudentforenings komité for utveksling ledes av utvekslingsansvarlig(e),
valgt av valgmøtet.
Vedtak: Trukket
Kapittel 9
STRYKNING V.9.1 Nmf Bergen av 9.8
9.8: Nyvalgt nasjonal styrerepresentant blir 1. vara for sittende nasjonal
styrerepresentant frem til 1. januar.
Vedtak: Vedtatt
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ERSTATNING V.9.2 Nmf Bergen til 9.9
Nasjonal styrerepresentant og dennes personlige varaer skal velges på lokallagets
årsmøte, og har funksjonstid fra 1. januar til 31. desember påfølgende kalenderår.
Vedtak: Trukket
Kapittel 10
STRYKNING V.10.1 Nmf Bergen av 10.6
10.6: Lokallagsstyret skal ivareta sine medlemmers interesser.
Vedtak: Falt
Kapittel 11
Preferansevalg mellom V.11.2 og V.11.6
Det voteres deretter om vinneren skal inn i Vedtektene
På grunn av voteringsrekkefølge, ble V.11.2 og V.11.6 flyttet frem, slik at disse ble
votert over i kapittel 5 før prefereansevalget mellom V.5.7 og V.5.8.
NYTT PUNKT V.11.2 Nmf Tromsø
Vedtektene revideres på Landsstyremøte hvert partallsår. De kan også stemmes på i
oddetallsår dersom:
a. nasjonalt styre finner det nødvendig
b. fire av fem lokallag krever det
c. minst en tredel av foreningens medlemmer krever det
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT V.11.6 Nmf Oslo
Styringsdokumentet “Vedtekter for Norsk medisinstudentforening” skal revideres på
Landsmøtet hvert oddetallsår.
Vedtak: Falt
Forslag V.11.2 får flest stemmer, og V.11.6 faller
Forslag V.11.2 stemmes over
Vedtak: V.11.2 falt
NYTT PUNKT V.11.9 Nmf Oslo
Arbeidsprogrammet vedtatt på et landsmøte skal offentliggjøres minimum seks uker
etter landsmøte.
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT V.11.8 Nmf Oslo
Politisk måldokument vedtatt på et landsmøte skal offentliggjøres minimum seks uker
etter landsmøte.
Vedtak: Trukket
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NYTT PUNKT V.11.7 Nmf Oslo
Vedtekter vedtatt på et landsmøte skal offentliggjøres minimum seks uker etter
landsmøte.
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT V.11.15
Vedtektene revideres på Landsstyremøte hvert partallsår. De kan også stemmes på i
oddetallsår dersom:
a. nasjonalt styre, ved simpelt flertall, finner det nødvendig
b. fire av fem lokallag krever det
c. minst en tredel av foreningens medlemmer krever det
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT V.11.16 Nmf Oslo
Vedtekter vedtatt på et landsmøte skal offentliggjøres senest ti uker etter landsmøtet.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT V.11.13 Nmf Oslo
Politisk måldokument vedtatt på et landsmøte skal offentliggjøres senest seks uker
etter landsmøtet.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT V.11.1 Nasjonalt styre
1. Strategien fastsetter det langsiktige arbeidet for foreningen, med mål om å
bevare kontinuitet, åpenhet og ansvarlighet i arbeidet til foreningens
tillitsvalgte.
2. Strategien skal behandles minimum hvert tredje år. Landsmøtet kan hvert
år velge å åpne strategien for behandling med kvalifisert flertall.
3. Nasjonalt styre er ansvarlig for at det utformes et forslag til strategi.
4. Alle foreningsledd har høringsrett.
5. Et helhetlig forslag til strategi sendes ut med sakspapirene til Landsmøtet
de årene det skal behandles. Det helhetlige forslaget legges til grunn ved
behandling.
6. Endrings-, tilleggs- og strykningsforslag må være innsendt senest 2 uker
før konsitueringen av Landsmøtet.
Vedtak: Vedtatt
Forslaget skal ses i sammenheng med V.5.3.
ERSTATNING V.11.10 Timo J. Kanehl til 11.2.6
Forslag til endringer av politisk måldokument skal sendes redaksjonskomitéen senest
tre uker før landsmøtet for at forslaget skal behandles. Etter dette kan det fortsatt
fremmes alternative forslag til vedtak for de forslag som er kommet inn innen fristen.
Landsstyret kan med to tredelers flertall vedta å behandle forslag som ble sendt inn
etter fristen.
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Vedtak: Falt
NYTT PUNKT V.11.11 Timo J. Kanehl
Landsstyret kan med to tredelers flertall vedta å behandle forslag som ble sendt inn
etter fristen.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT V.11.14 Nmf Oslo
Arbeidsprogrammet vedtatt på et landsmøte skal offentliggjøres senest seks uker
etter landsmøtet.
Vedtak: Falt
REDAKSJONELLE FORSLAG
Alle redaksjonelle forslag til Vedtektene ble stemt over i en bolk til slutt.
Vedtak: Alle redaksjonelle forslag vedtatt
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 vedtekter.
Vedtak: Nasjonalt styres anbefaling godkjennes
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Sak 8

Politisk måldokument

Vedlagt er foreningens politiske måldokument slik det ble vedtatt av landsmøtet i 2016.
Fristen for å sende endringsforslag er 3. 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.
Politisk måldokument slik det er vedtatt av Landsmøtet i 2016 er vedlagt.
Kapittel 1
Ingen forslag til endringer.
Kapittel 2
Kun redaksjonelle endringer. Alle redaksjonelle forslag til politisk måldokument blir
stemt over i en bolk til slutt.
Kapittel 3
ERSTATNING P.3.1.1 Nmf Oslo til 3.1.4
Norsk medisinstudentforening støtter studiemodeller som integrerer basalfaglig
kunnskap og klinikk gjennom studiet.
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT P.3.1.2 Nmf Utland
Norsk medisinstudentforening mener medisinstudenter må lære å ta opp tabubelagte
temaer med pasienten.
Vedtak: Trukket
ERSTATNING P.3.1.5 Nmf Utland til 3.1.4
Norsk medisinstudentforening ønsker studiemodeller som integrerer basalfaglig
kunnskap og klinikk gjennom hele studiet.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.1.3 Nmf Oslo
Norsk medisinstudentforening mener at alle medisinske fakulteter bør tilby valgfrie
emner som en del av utdanningsforløpet, som gjenspeiler aktuelle helseproblemer.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.1.4 Nmf Bergen
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter må lære hvordan man kan ta

23

opp tabubelagte temaer med pasienter.
Må sees i sammenheng med forslag P.8.6.1.
Vedtak: Vedtatt
Preferansevalg mellom P.3.2.3 mot P.3.2.6
Vinneren voteres mot opprinnelig punkt 3.2.4.
ERSTATNING P.3.2.3 Grunnutdanningskomitéen til 3.2.4
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudiet skal være et enhetlig
utdanningsløp.
Vedtak: Falt
ERSTATNING P.3.2.6 Nmf Utland til 3.2.4
Norsk medisinstudentforening mener medisinstudiet i Norge må betraktes som et
enhetlig utdanningsløp, og at en inndeling av studiet i bachelor- og mastergrad ikke må
gå på bekostning av dette.
Vedtak: Vedtatt
Forslag P.3.2.6 får flest stemmer, og P.3.2.3 faller
Forslag P.3.2.6 voteres mot opprinnelig punkt 3.2.4.
Vedtak: P.3.2.6 vedtas
ERSTATNING P.3.2.7 Nmf Tromsø til 3.2.8
Norsk medisinstudentforening mener at søkere skal informeres før opptak til studiet om
mulig endring av hovedcampus i løpet av studiet. Hvis studentene ikke er informert på
forhånd, må endring av hovedcampus være basert på frivillighet. Ellers skal endring av
hovedcampus i hovedsak foregå etter studentenes eget ønske.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.3.2.4 Inger Heimdal, Nmf Trondheim (Grunnutdaningskomitéen) til
3.2.8
Norsk medisinstudentforening mener at søkere skal informeres før opptak ved mulig
endring av hovedcampus i løpet av studiet. Dersom studenter må ta større deler av
utdanningen ved et annet campus, skal dette i hovedsak foregå etter studentenes eget
ønske.
Vedtak: Trukket
ERSTATNING P.3.2.2 Nmf Utland til 3.2.9
Norsk medisinstudentforening mener at fakultetene bør være forpliktet til å sikre og vise
til at det faglige tilbudet ved desentralisert studium er fullgodt sammenlignet med
eksisterende tilbud på hovedcampus.
Vedtak: Trukket
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ERSTATNING P.3.2.5 Nmf Tromsø til 3.2.9
Norsk medisinstudentforening mener at fakultetene skal være forpliktet til å sikre og
vise til at det faglige tilbudet ved desentralisert studium er fullgodt sammenlignet med
eksisterende tilbud på hovedcampus.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.3.3.4 Inger Heimdal, Nmf Trondheim (Grunnutdaningskomitéen) til
3.3.1
Norsk medisinstudentforening mener at opptaksordningene til medisinstudiene skal
være forutsigbare for søkerne. Vi støtter forsøk med andre opptaksmodeller, såfremt
forsøkene evalueres fortløpende.
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT P.3.3.6, Inger Heimdal, Nmf Trondheim (Grunnutdaningskomitéen)
Norsk medisinstudentforening mener at faglige kvalifikasjoner, personlige egenskaper
og arbeidserfaring er relevant for opptak til medisinstudiet. Studiestedene er selv best
egnet til å bestemme opptaksmodeller til studiet.
Vedtak: Trukket
ERSTATNING P.3.3.3 Grunnutdanningskomitèen til 3.3
Rekruttering og studieopptaksordninger (ny undertittel)
Vedtak: Vedtatt
Preferansevalg:
- P.3.3.1 mot P.3.3.10 (de mest radikale endringene)
- Vinneren settes opp mot P.3.3.11
- Vinneren settes opp mot P.3.3.12
- Vinneren voteres mot opprinnelig punkt 3.3.1.
ERSTATNING P.3.3.1 Nmf Utland til 3.3.1
Norsk medisinstudentforening mener at opptaksordningen til medisinstudiet bør være
forutsigbar og hovedsakelig basert på faglige, men også personlighetsmessige
kvalifikasjoner. Norsk medisinstudentforening støtter opp om en utredning av
alternative opptaksordninger til medisinstudiet.
Vedtak: Falt
ERSTATNING P.3.3.10 Ida Tylleskär, Nmf Trondheim til 3.3.1
Norsk medisinstudentforening mener at opptaksordningene til medisinstudiet skal være
forutsigbare for søkerne og hovedsakelig basert på faglige kvalifikasjoner. Forsøk med
andre opptaksmodeller må bygge på utredninger, og ha et tydelig mål med hva man
ønsker å oppnå med endringen.
Vedtak: Falt
ERSTATNING P.3.3.11 - Inger Heimdal, Nmf Trondheim (Grunnutdaningskomitéen) til
3.3.1
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Norsk medisinstudentforening mener at opptaksordningene til medisinstudiene skal
være forutsigbare for søkerne og hovedsakelig basert på faglige kvalifikasjoner. Vi
støtter forsøk med andre opptaksmodeller såfremt de baseres på utredninger, har et
tydelig mål, evalueres fortløpende og forskes på.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.3.3.12 - Inger Heimdal, Nmf Trondheim (Grunnutdaningskomitéen) til
3.3.1
Norsk medisinstudentforening er i mot forsøk med andre opptaksmodeller til
medisinstudiene i Norge.
Vedtak: Falt
P.3.3.1 mot P.3.3.10, flertall for P.3.3.10
P.3.3.10 mot P.3.3.11, flertall for P.3.3.11
P.3.3.11 mot P.3.3.12, flertall for P.3.3.11
P.3.3.11 mot opprinnelig punkt 3.3.1.
Vedtak: P.3.3.11 vedtas
Preferansevalg:
- P.3.3.9 mot P.3.3.13
- Deretter voteres det over om punktet som står igjen skal inn i
dokumentet eller ikke.
NYTT PUNKT P.3.3.9 Ida Tylleskär, Nmf Trondheim
Norsk medisinstudentforening mener at de medisinske fakultetene i Norge skal ha
samme opptaksordning til medisinstudiet.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.3.3.13 Inger Heimdal, Nmf Trondheim
(Grunnutdanningskomitéen)
Norsk medisinstudentforening mener at dersom det innføres andre opptaksordninger til
medisinstudiene i Norge, skal ordningene være like ved de ulike studiestedene. Ved
innføring av nye opptakssystemer bør de medisinske fakultetene lede arbeidet med
utformingen.
Vedtak: Vedtatt
P.3.3.9 mot P.3.3.13, flertall for P.3.3.13
Vedtak: P.3.3.13 vedtas
NYTT PUNKT P.3.3.7 Grunnutdanningskomitéen
Norsk medisinstudentforening mener at ordningen med alderspoeng bør avvikles.
Vedtak: Falt
Preferansevalg:
- P.3.3.5 mot P.3.3.14
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-

Vinneren voteres mot opprinnelig punkt 3.3.3.
ERSTATNING P.3.3.5 Grunnutdanningskomitéen til 3.3.3

Norsk medisinstudentforening mener at universitetene må gjennomføre målrettede
rekrutteringstiltak for å få kjønnsandelen for begge kjønn over 40 % på medisinstudiene
i Norge. Dersom dette ikke har vist effekt innen 2020, må bruk av kvotering eller
kjønnspoeng sterkt vurderes
Vedtak: Falt
ERSTATNING P.3.3.14 Eivind Valestrand til 3.3.3
Norsk medisinstudentforening mener at universitetene må gjennomføre målrettede
rekrutteringstiltak for å få kjønnsandelen for begge kjønn over 40 % på medisinstudiene
i Norge. Dersom dette ikke har vist effekt innen 2020 må kvotering opp til 30 % av
hvert kjønn eller kjønnspoeng innføres.
Vedtak: Vedtatt
P.3.3.5 mot P.3.3.14, flertall for P.3.3.14
P.3.3.14 voteres opp mot opprinnelig punkt 3.3.3, flertall for P.3.3.14
Vedtak: P.3.3.14 vedtas
NYTT PUNKT P.3.3.8 Grunnutdanningskomitéen
Dersom det blir behov for bruk av kvotering eller kjønnspoeng for å oppnå en jevnere
kjønnsbalanse, mener vi at kjønnskvotering vil være den beste måten å sikre at begge
kjønn er tilfredsstillende representert.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.3.4.1 Nmf Utland til 3.4.1
Norsk medisinstudentforening har som langsiktig mål at Norge skal utdanne sitt eget
helsepersonell.
Vedtak: Trukket
ERSTATNING P.3.4.3 Grunnutdanningskomitéen til 3.4.1
Norsk medisinstudentforening mener at Norge skal utdanne nok helsepersonell til å
dekke eget behov.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING: P.3.4.4 - Grunnutdanningskomitéen til 3.4.2
Norsk medisinstudentforening mener at en økning av antall studieplasser i Norge ikke
skal gå på bekostning av studienes kvalitet.
Vedtak: Vedtatt
Preferansevalg:
- P.3.4.2 mot P.3.4.5
- Vinneren voteres mot opprinnelig 3.4.3
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ERSTATNING P.3.4.2 Nmf Utland til 3.4.3
Norsk medisinstudentforening mener at myndighetene må utarbeide en oversikt over
hvor mange norske medisinstudenter som studerer i og utenfor Norge. Denne
oversikten skal benyttes til å tilse at antall medisinstudenter samsvarer med fremtidig
legebehov.
Vedtak: Falt
STRYKNING P.3.4.5 - Grunnutdanningskomitéen til 3.4.3
Norsk medisinstudentforening mener at myndighetene må utarbeide en oversikt over
hvor mange som studerer medisin i og utenfor Norge. Denne oversikten skal benyttes til
å overse at antall medisinstudenter samsvarer med fremtidig legebehov.
Vedtak: Falt
P.3.4.2 mot P.3.4.5
P.3.4.5 voteres mot opprinnelig 3.4.3, flertall for opprinnelig punkt 3.4.3
Vedtak: P.3.4.5 falt
STRYKNING P.3.4.6 Grunnutdanningskomitéen til 3.4.4
Norsk medisinstudentforening mener at myndighetene aktivt må påvirke hvor mange
nordmenn som til enhver tid studerer medisin, slik at dette samsvarer med forventet
legebehov.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.3.6.1 Grunnutdanningskomitéen til 3.6.1
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter skal lære legens rolle som
leder, veileder og underviser.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.3.7.1 Nmf Oslo til 3.7.1
Norsk medisinstudentforening mener at det i den medisinske grunnutdanningen i større
grad skal være fokus på kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og smittevern. Det bør
inngå som langsgående temaer gjennom hele studiet.
Vedtak: Trukket
ERSTATNING P.3.7.4 Nmf Tromsø til 3.7.1
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter må lære mer om
kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og smittevern. Dette bør inngå som langsgående
temaer gjennom hele studiet.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.7.2 Nmf Oslo
Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter bør ha undervisning i lovverk
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og prosedyrer rundt feilbehandling, og lære hvordan ivareta medarbeidere etter en feil
har inntruffet.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.3.10.1 Grunnutdanningskomitéen
Norsk medisinstudentforening mener at studentene skal få tydelig informasjon om
innholdet i ”forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning”, samt fakultetets
interne prosedyrer i ulike skikkethetsvurderingssaker.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.x.1 Grunnutdanningskomitéen
Studenthelse (ny undertittel)
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.x.2 Grunnutdanningskomitéen
Norsk medisinstudentforening mener at regjeringen må utrede studenthelse og levere
en ”studenthelsemelding”.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.x.3 Grunnutdanningskomitéen
Norsk medisinstudentforening mener at det må tilrettelegges for at studenter skal
kunne ha to fastleger på ulike geografiske steder i løpet av studietiden.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.x.4 Grunnutdanningskomitéen
Norsk medisinstudentforening mener at helsepersonell skal ha kunnskap om
studentrelaterte helseutfordringer.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.y.1 Grunnutdanningskomitéen
Undervisning i primærhelsetjenesten
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.y.2 Grunnutdanningskomitéen
Norsk medisinstudentforening mener at primærhelsetjenesten må få lovfestet
utdanningsansvar av helsestudenter.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.3.y.3 Grunnutdanningskomitéen
Norsk medisinstudentforening mener at det må tilrettelegges for at medisinstudenter
har mer praksis i primærhelsetjenesten
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Vedtak: Vedtatt
Kapittel 4
Ingen forslag til endringer
Kapittel 5
ERSTATNING P.5.3.2 Nmf Oslo til 5.3.6
Norsk medisinstudentforening mener at lokal tilhørighet, her definert som
opprinnelsessted, ikke er et relevant ansettelseskriterium.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.5.3.1 Arbeidslivskomitéen
Norsk medisinstudentforening mener at turnuslegevikariater skal ha like god kvalitet
som turnustjeneste i en turnuslegestilling.
Vedtak: Vedtatt
Kapittel 6
NYTT PUNKT P.6.1.4 Øystein Ohr, Nmf Trondheim
Norsk medisinstudentforening mener at fordeling av offentlige forskningsmidler skal
gjøres basert på faglige vurderinger og prioriteringer som er offentlig kjent, og ikke
styres av interessegrupper.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.6.1.1 Nmf Oslo til 6.1.3
Norsk medisinstudentforening mener at fordeling av forskningsmidler skal gjøres basert
på faglig grunnlag og skal ikke styres av interessegrupper.
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT: P.6.1.2 Nmf Oslo
Norsk medisinstudentforening mener at forskningsmiljøet aktivt skal arbeide for å finne
gode erstatninger for bruk av dyr i medisinsk forskning.
Vedtak: Falt
Kapittel 7
ERSTATNING P.7.1.2 Nmf Utland til 7.1.2
Norsk medisinstudentforening mener studiestøtten ikke skal ligge under 1,5 ganger
grunnbeløpet av folketrygden (1,5G), og at studiestøtten fordeles over elleve måneder.
Vedtak: Trukket
ERSTATNING P.7.1.3 Paul-Alexandre Nordlund, Nmf Trondheim til 7.1.2
Norsk medisinstudentforening mener studiestøtten ikke skal ligge under 1,5 ganger
grunnbeløpet av folketrygden (1,5G), og at studiestøtten fordeles over elleve måneder.
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Vedtak: Falt
ERSTATNING P.7.1.4 Paul-Alexandre Nordlund, Nmf Trondheim til 7.1.2
Norsk medisinstudentforening mener studiestøtten ikke skal ligge under 1,5 ganger
grunnlaget av folketrygden (1,5G).
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.7.1.1 Nmf Utland
Norsk medisinstudentforening mener at det skal tilbys vaktfritak for gravide leger i
tredje trimester.
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT P.7.1.5 Ida Tylleskär, Nmf Trondheim
Norsk medisinstudentforening mener at alle gravide leger i tredje trimester skal ha rett
på automatisk vaktfritak.
Vedtak: Vedtatt
Kapittel 8
ERSTATNING P.8.3.1 Global helsekomité til 8.3.2
Norsk medisinstudentforening mener at Norge må ha et verdig tilbud til asylsøkere som
ivaretar deres fysiske og psykososiale helse, og følger opp denne over tid.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.8.3.2 Nmf Oslo
Norsk medisinstudentforening mener at kommuner bør få på plass fast organiserte
lavterskeltilbud for primærhelse til mennesker uten lovlig opphold i Norge.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.8.5.2 Nmf Tromsø
Norsk Medisinstudentforening mener det er viktig å jobbe for et godt prehospitalt
akuttmedisinsk tilbud i Nord. Dette ved å styrke og opprettholde
luftambulansedekningen som dekker pasienters behov til tross for klimatiske og
geografiske utfordringer.
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT P.8.5.3 Nmf Tromsø
Norsk medisinstudentforening mener det er viktig å jobbe for et godt prehospitalt
akuttmedisinsk tilbud i distriktene. Blant annet ved å styrke og opprettholde
ambulansedekningen som dekker pasienters behov til tross for klimatiske og
geografiske utfordringer.
Vedtak: Vedtatt
STRYKNING P.8.6.1 Nmf Utland til 8.6.4
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Norsk medisinstudentforening mener at medisinstudenter må lære å ta opp tabubelagte
temaer med pasienten.
Må sees i sammenheng med forslag P.3.1.4.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.8.6.2 Nmf Utland
Norsk medisinstudentforening mener Norge skal ha en verdig eldreomsorg og øke antall
sykehjemsplasser til et antall som tilsvarer behovet.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.8.6.3 Nmf Utland
Norsk medisinstudentforening mener at helsemyndighetene må legge til rette for at
ingen pasienter skal være innlagt utenfor pasientrom ved norske helseinstitusjoner.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.8.x.1 Eivind Valestrand, Nasjonalt styre
Ikke-smittsomme sykdommer
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.8.x.3 Eivind Valestrand, Nasjonalt styre
Norsk medisinstudentforening mener at det ikke skal være lovlig med salg på usunne
nivå av sukker, salt eller fett.
Vedtak: Trukket
NYTT PUNKT P.8.x.8 Global helsekomité
Norsk medisinstudentforening mener at salg av tobakk i vanlig matbutikk skal forbys.
Vedtak: Trukket
Preferansevalg:
- P.8.x.2 mot P.8.x.12
- Deretter voteres det over om punktet som står igjen skal inn i politisk
måldokumentet eller ikke
NYTT PUNKT P.8.x.2 Eivind Valestrand, Nasjonalt styre
Norsk medisinstudentforening mener at sukkerholdig drikke skal skattelegges 10 %, slik
at konsumer må betale høyere pris.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.8.x.12 Global helsekomité
Norsk medisinstudentforening mener at sukkerholdig drikke skal skattelegges 20 %, slik
at konsumenter må betale høyere pris.
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Vedtak: Vedtatt
P.8.x.2 mot P.8.x.12, flertall for P.8.x12
Votering om P.8.x.12 skal inn i politisk måldokument
Vedtak: P.8.x.12 vedtatt
NYTT PUNKT P.8.x.6 Eivind Valestrand, Nasjonalt styre
Norsk medisinstudentforening mener at markedsføring av og tilbud på varer med
usunne nivåer av sukker, salt eller fett skal være ulovlig.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.8.x.4 Eivind Valestrand, Nasjonalt styre
Norsk medisinstudentforening mener at det skal være momsfritak på frukt og
grønnsaker.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.8.x.13 av nytt forslag P.8.x.5 Global helsekomité
Norsk medisinstudentforening mener at totalforbud mot tobakk ikke er veien å gå for å
redusere forbruket. Derimot mener vi det aktivt må arbeides for å øke kunnskap om de
helseskadelige effektene av tobakk i enda større grad og i enda tidligere barnealder, og
at salget av tobakk må begrenses til spesialbutikker på lik linje med Vinmonopolet.
Vedtak: Trukket
Preferansevalg:
- P.8.x.5 mot P.8.x.7
- Vinner mot P.8.x.15 (Vinner av denne kalles vinner A)
-

P.8.x.10 mot P.8.x.14
Vinner mot P.8.x.9 (vinner av denne kalles vinner B)

-

Vinner A mot vinner B
Deretter voteres det over om punktet som står igjen skal inn i
dokumentet eller ikke

NYTT PUNKT P.8.x.14 Global helsekomité
Norsk medisinstudentforening mener at totalforbud mot tobakk ikke er veien å gå for å
redusere forbruket. Vi mener at kunnskap om de helseskadelige effektene av tobakk må
nå befolkningen allerede i barneårene, og at salget av tobakk må begrenses til
spesialbutikker tilsvarende Vinmonopolet.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.8.x.5 Eivind Valestrand, Nasjonalt styre
Norsk medisinstudentforening mener at all salg av tobakk skal forbys for personer født
etter 2000.
Vedtak: Falt
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NYTT PUNKT P.8.x.7 Nora H. Serigstad, Nmf Trondheim
Norsk medisinstudentforening meiner at alt sal av sigarettar skal forbyst for personar
fødde etter år 2000.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.8.x.15 Global helsekomite
Norsk medisinstudentforening mener at salget av tobakk må begrenses til
spesialbutikker tilsvarende Vinmonopolet.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.8.x.10 Håvard Ulsaker, Nmf Trondheim
Norsk medisinstudentforening mener at et forbud ikke er veien å gå i kampen for et
tobakksfritt samfunn.
Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.8.x.9 Global helsekomite
Norsk medisinstudentforening mener at den negative helsepåvirkningen av tobakk skal
formidles allerede fra tidlig skolealder.
Vedtak: Falt
P.8.x.5 mot P.8.x.7, flertall for P.8.x.7
P.8.x.7 mot P.8.x.15, flertall for P.8.x.15
Vinner A: P.8.x.15
P.8.x.10 mot P.8.x.14, flertall for P.8.x.14
P.8.x.14 mot P.8.x.9, flertall for P.8.x.14
Vinner B: P.8.x.14
Vinner A, P.8.x.15 mot vinner B, P.8.x.14, flertall for P.8.x.14
Vedtak: P.8.x.14 vedtas
Kapittel 9
ERSTATNING P.9.1.1 Nmf Oslo til 9.1.2
Norsk medisinstudentforening mener det er viktig at norske medisinstudenter har
kunnskap om global helse og aktuell internasjonal helseproblematikk, og at de
medisinske fakultetene skal undervise studentene i dette.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.9.2.1 - Nmf Tromsø til 9.2.5
Norsk medisinstudentforening mener at forskning og utvikling av legemidler og vaksiner
bør være behovsstyrt og fremtidsrettet, ikke styrt av profitt.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.9.3.1 Nmf Utland til 9.3.1
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Norsk medisinstudentforening mener at alle mennesker er likeverdige og skal ha samme
rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, livssyn, seksuell orientering og
kjønnsidentitet.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.9.3.2 Global helsekomité til 9.3.2
Norsk medisinstudentforening mener at det å satse på kvinners helse, utdanning og
mulighet til å delta i inntektsgivende arbeid i globalt perspektiv er viktig.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.9.3.3 Global helsekomité til 9.3.3
Norsk medisinstudentforening mener at kvinners og menns seksuelle og reproduktive
rettigheter må respekteres. Dette inkluderer kvinners rett til prevensjon og selvbestemt
abort.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.9.4.1 Nmf Utland til 9.4.1
Norsk medisinstudentforening mener at den økende forekomsten av ikke-smittsomme
sykdommer må reduseres. Vi mener at dette må gjøres gjennom å satse på
forebyggende tiltak rettet mot risikofaktorer som tobakk, alkohol, usunt kosthold og
inaktivitet.
Vedtak: Vedtatt
Preferansevalg:
- P.9.5.1 mot P.9.5.6
- Vinneren voteres mot opprinnelig punkt 9.5.2.
STRYKNING P.9.5.1 Nmf Utland av 9.5.2
Norsk medisinstudentforening mener det bør komme på plass et totalforbud mot
atomvåpen.
Vedtak: Falt
ERSTATNING P.9.5.6 Timo Kanehl, Nmf Bergen av 9.5.2
Norsk medisinstudentforening er for et totalforbud mot masseødeleggelsesvåpen.
Vedtak: Vedtatt
P.9.5.1 mot P.9.5.2, flertall for P.9.5.6
Votering om P.9.5.6 skal inn i politisk måldokument, flertall for P.9.5.6
Vedtak: P.9.5.6
STRYKNING P.9.5.3 Nmf Utland av 9.5.3
Norsk medisinstudentforening mener Norge bør arbeide for en internasjonal bindende
våpenavtale i De forente nasjoner (FN) og kreve sluttbrukererklæringer.
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Vedtak: Falt
NYTT PUNKT P.9.5.4 - Global helsekomité
Norsk medisinstudentforening mener at alle mennesker, i tråd med
menneskerettighetene, har rett til frihet og personlig sikkerhet.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.9.5.5 - Nmf Oslo
Norsk medisinstudentforening mener at humanitære helsearbeidere skal beskyttes når
de utfører sitt frivillige humanitære arbeid i områder utsatt for krig og konflikter, og at
angrep på disse er å regne som en krigsforbrytelse.
Vedtak: Vedtatt
ERSTATNING P.9.6.2 Global helsekomité av 9.6.3
Norsk medisinstudentforening mener at alle mennesker på flukt, uansett årsak eller
bakgrunn, skal ha internasjonal anerkjennelse som flyktninger og de rettighetene som
det innebærer.
Forslaget flyttes opp til underkapittel 9.5 hvis vedtatt.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.9.6.3 Nmf Tromsø
Norsk medisinstudentforening mener alle land som gir statlig bistand til utviklingsland
har et ansvar for å sikre at støtten blir brukt på en bærekraftig måte som er til størst
mulig nytte for landet som mottar støtten. Norge bør gå foran som et godt eksempel i
arbeidet med å sikre dette.
Vedtak: Trukket
ERSTATNING P.9.6.5 Nmf Bergen av 9.6.10
Norsk medisinstudentforening mener at arbeidet med handelsavtaler må offentliggjøres
slik at befolkningen kan involveres i utformingen fordi de kan gi store
samfunnsendringer, som kan påvirke folkehelsen.
Kommentar fra leder, Eivind Valestrand: Veldig uspesifikt forslag, nasjonalt styre skal
tolke dette forslaget.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.9.6.6 Nmf Tromsø
Norsk medisinstudentforening mener alle land som gir statlig bistand til lav- og
mellominntektsland har et ansvar for å sikre at støtten blir brukt på en bærekraftig
måte som er til størst mulig nytte for landet som mottar støtten. Norge bør gå foran
som et godt eksempel i arbeidet med å sikre dette.
Vedtak: Vedtatt
NYTT PUNKT P.9.6.4 Global helsekomite
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Norsk medisinstudentforening mener at det er viktig å jobbe for å nå FNs mål for
bærekraftig utvikling og at Norge bør være et foregangsland i å drive dette arbeidet
fremover.
Vedtak: Vedtatt
REDAKSJONELLE ENDRINGER
Alle redaksjonelle forslag til politisk måldokument ble stemt over i en bolk til slutt. Alle
redaksjonelle endringer som fortsatt er gyldige, blir stemt over. De ugyldige
redaksjonelle endringene er P.3.2.1, P.3.7.3 og P.9.6.1.
Vedtak: De gyldige redaksjonelle endringene blir vedtatt.
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 politiske måldokument.
Vedtak: Nasjonalt styres innstilling vedtas.
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Sak 9

Arbeidsprogram 2017

Vedlagt er Nasjonalt styre sitt forslag til arbeidsprogram for Nmf 2017.
Norsk medisinstudentforenings Arbeidsprogram 2017
Norsk medisinstudentforening (Nmf) har eit breitt politisk arbeidsområde.
Arbeidsprogrammet trekk fram dei delane av politikken som foreininga særleg skal
arbeide med i året som kjem, i tråd med den politiske situasjonen og interne prosessar i
foreininga.
Utdanning og studenthelse
Norsk medisinstudentforening skal vere ein aktiv bidragsytar i debattar om
grunnutdanning for å sikre at meiningane til medlemene våre blir høyrde.
Hovudprioritering: Jobbe for ein jamnare kjønnsbalanse på medisinstudiane i Noreg.
Nmf skal også
- arbeide for å auke antall studieplassar i Noreg.
- initiere diskusjon om alternative opptaksordningar til medisinstudiet.
- arbeide med rekruttering av legar til primærhelsetjenesta gjennom å synleggjere
behovet for meir praksis der, samt arbeide for lovfesting av kommunenes
utdanningsansvar.
- gjennomføre ein kampanje om tiltak retta mot den psykososiale helsa til
medisinstudentar.
Arbeidsliv
Norsk medisinstudentforening skal arbeide for at studentane sin inngang til
arbeidsmarknaden er oversikteleg og rettferdig.
Hovudprioritering: 150 fleire LIS1-stillingar.
Nmf skal også
- utvikle ein langsiktig forhandlingsstrategi for utlysing av vikariat over 4 veker,
offentleggjering av ansettelseskriterium og lønnsstige for medisinstudentar utan
midlertidig lisens.
- arbeide for at dimensjonering av LIS1 står i forhold til legebehovet i dag og i
framtida.
- kartleggje situasjonen i arbeidsmarknaden for medisinstudentar.
- arbeide for at Nmf får gjennomslag for sine krav i forhandlingane.
- vidareutvikle nettportal med kvalitetssikra informasjon om dei ulike LIS1stillingane, i samarbeid med Yngre legers forening.
Utveksling
Norsk medisinstudentforening skal sikre at studentar som reisar på utveksling i regi av
foreininga får mest mogleg ut av opphalda sine.
Hovudprioritering: Implementere “Strategisk plan 2017-2020” for utveksling.
Nmf skal også
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-

arbeide for ein stabil utvekslingsøkonomi.
ta aktivt del i det internasjonale arbeidet med vidareutvikling av
utvekslingsprogrammet.
forbetre søknadsprosedyren for utveksling.

NYTT PUNKT A.3 utvekslingsansvarlige
-

forbedre og revidere retningslinjer for utveksling

Vedtak: Vedtatt
Nasjonal og global helse
Norsk medisinstudentforening skal være ein aktiv bidragsytar i diskusjonar om
nasjonale og globale helsespørsmål.
Hovudprioritering: Gjennomføre ein nasjonal vaksinasjonskampanje retta mot
studentar.
Nmf skal også
- auke kunnskapsnivået til medisinstudentar om dei omfattande
helsekonsekvensane klimaendringane har i verda.
- påverke helsemyndigheitene og legemiddelfiøretal til å satse meir på utvikling av
medisinar mot sjukdommar som hovedsakeleg rammar personar i lav- og
mellominntekstland.
ERSTATNING A.2 global helsekomité
Nmf skal også
- bidra aktivt til integrering av immigranter ved å arbeide for et helhetlig helse- og
sosialtilbud.
- auke kunnskapsnivået til medisinstudentar om dei omfattande
helsekonsekvensane klimaendringane har i verda.
Vedtak: Vedtatt
Internasjonalt arbeid
Norsk medisinstudentforening skal ha ein aktiv stemme i internasjonale fora og jobbe
for å få gjennomslag for politikken til Nmf internasjonalt.
Hovudprioritering: Synleggjere aktiviteten til Nmf i IFMSA til alle våre medlemer.
Nmf skal også
- bidra i utviklinga av IFMSA sin politikk gjennom oppdateringar og oppretting av
Policy documents.
- utarbeide ein strategi før IFMSA møte for kva som skal prioriterast og korleis
Nmf skal få gjennomslag for politikken sin på disse punkta.
- jobbe aktivt for at lokallaga skal dra nytte av kunnskap delegatane tilegnar seg
på internasjonale møte gjennom tett oppfølging og konkrete målsetjingar.
- lyse ut moglegheit til å delta på internasjonale arrangement i Europa for alle
våre medlemar.
Ei sterk foreining
Norsk medisinstudentforening skal være ei open, demokratisk foreining. Vi skal ha ein
tydeleg profil for medlemane våre.
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Hovudprioritering: Nmf skal vidareutvikle si tillitsvald opplæring.
Nmf skal også
- ha ein medlemsandel på over 85 % i Noreg og over 50 % i utland.
- sikre implementering av training i foreininga.
- lage ein treårig plan for Æsculap si utvikling. Den skal innehalde plan for å
gjennomføre
o forbetring av nettutgave og benytte www.aesculap.no til
distribusjon av artiklar.
o alternative distribusjonsformar.
o moglegheit for å aktivt bestille papirutgave.
- gjennomføre ein vervekampanje.
- utforme ein langsiktig strategi for Nmf.
- implementere Office 365 i foreininga.
NYTT PUNKT A.1 Valestrand, Berggren, Rustan, Ohr
-

starte eit arbeid med langsiktig mål om å gjøre Nmf sine prosjekt bærekraftige
basert på eige drift og engasjement, samt auke muligheita for nye prosjekt i Nmf

Vedtak: Vedtatt
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
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Sak 10

Revisjon av Nmfs budsjett 2017

Vedlagt følger Nasjonalt styres forslag til revidert budsjett for 2017.
Budsjettet tar 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.
Fordelingsnøkkelen for LNU midlene vil presenteres på Landsmøtet. Denne har
måttet vente på seg grunnet at Nmf Utland ikke kan bruke LNU midler i utlandet.
Det har nødvendiggjort en økning av midler til det lokallaget gjennom Nmf sitt
budsjett, og en omfordeling av LNU midler slik at de andre lokallagene får mer LNU
midler.
Forslag til utvekslingsavgift for 2016-2017 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.
Nasjonalt styre innstiller også på en endring av honorar for leder. Dette muliggjør
frikjøp av leder 50 % ut året.
Vedlagt forslag til budsjett er det et skriv som forklarer prioriteringene Nasjonalt
styre har gjort ved sin innstilling til revidert budsjett.
ENDRINGSFORSLAG Ø.HOR.1 Eivind Valestrand (revidert budsjett 2017)
Det har sneket seg inn en feil i honorarene. På Landsmøtet i fjor ble vedtatt et
endringsforslag i honorar til Æsculap som tilsvarer det som blir foreslått som nytt
her. Nytt er altså tilsvarende Landsstyrets vedtak i fjor.
Det medfører 21.000 mindre i honorar.
Endringsforslaget for både budsjett 2017 og budsjett 2018
Vedtak: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG Ø.PRO.1 Kenyaprosjektet v/Stine Hegland
Kenyaprosjektet tildeles 22 500 kr i støtte for 2017. (Gammelt: Kenyaprosjektet
tildeles 12 500 kr i støtte for 2017.)
Vedtak: Falt
Dissens: Delegat Nora Haaland Serigstad (Nmf Trondheim) var uenig i vedtaket, og
ønsket å få protokollført dissens. Delegatens uttalelse:
Trondheim, 28.03.17
Usemjeprotokoll til landsmøtet 2017
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Eg, Nora Haaland Serigstad, delegat til landsmøtet i Norsk medisinstudentforening
2017, er usamd i vedtaket om å avvise endringsforslaget ØPRO1 til revidert budsjett
2017. Årsaken lagt fram av nasjonalt styre for det føreslåtte kuttet i støtte til
Kenyaprosjektet er at det er mogleg for andre helsefagsstudentar enn
medisinstudentar å reise med prosjektet, og at ein ikkje kan forsvare å bruke Nmfmiddel på ikkje-Nmf-medlemmer. I endringsforslaget sitt forklarer Kenyaprosjektet
at dei ikkje direkte bruker Nmf-middel på å sende studentar som ikkje studerer
medisin. At Kenyaprosjektet opnar opp for at ikkje-medisinstudentar kan reise i
tillegg til medisinstudentar meiner eg ikkje bør straffast, særleg når
tverrprofesjonell/tverrfagleg samhandling er ei fane som Nmf held svært høgt i
mange andre samanhengar. Dersom ein likevel meiner dette er eit problem bør ein
sende signal på førehand og gi moglegheit til å gjere endringar i prosjektet før ein
kuttar støtte. På bakgrunn av dei opplysningane tilgjengelege for landsmøtet om
drifta til Kenyaprosjektet meiner eg ikkje det er rett å avvise endringsforslaget
ØPRO1, og eg vil derfor ikkje stille meg bak dette landsmøtevedtaket.

Nora Haaland Serigstad
Arbeidslivsansvarleg
Nmf Trondheim
ENDRINGSFORSLAG Ø.PRO.2 Klima=Helse v/Timo Kanehl
Nytt forslag om 6.000 kr til Klima=Helse
Denne støtten skal øremerkes promo, arrangement og foredrag.
Grunnen til søknad om støtte i revidert budsjett er fordi kuttet av all støtte til
prosjektet kom svært overraskende på prosjektet, da dette ikke var kommunisert på
forhånd. Ved å gi noe støtte i år, sikrer man på denne måten videre drift i år, noe
som er veldig viktig for at prosjektet ikke dør ut. Kuttet i støttet gir likevel en
«heads up» på at man må finne andre finansieringsmuligheter dersom man ikke
endrer på driften av prosjektet.
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 2017.
Vedtak: Det vedlagte dokument, med de justeringer vedtatt av Landsmøtets
behandling av saken, vedtas som Nmfs reviderte budsjett for 2017.
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Budsjett Nmf 2018 og valg av revisor for 2018

Vedlagt er nasjonalt styres forslag til budsjett for 2018.
I stor grad er dette en videreføring av budsjettet for 2017, men med noen viktige
endringer:
-

-

Nasjonalt styre innstiller på en endring av honorar for leder. Dette muliggjør
frikjøp av leder dersom den som velges på Valgmøtet ønsker dette.

Æsculap vil i større grad være basert på drift via nettside så det vil være mindre
utgifter til trykk og porto.

ENDRINGSFORSLAG Ø.HOR.2 Eivind Valestrand (budsjett 2018)
Det har sneket seg inn en feil i honorarene. På Landsmøtet i fjor ble vedtatt et
endringsforslag i honorar til Æsculap som tilsvarer det som blir foreslått som nytt
her. Nytt er altså tilsvarende Landsstyrets vedtak i fjor.
Det medfører 21.000 mindre i honorar.
Endringsforslaget for både budsjett 2017 og budsjett 2018
Vedtak: Vedtatt
ENDRINGSFORSLAG Ø.ARB.1 Ida Tylleskär (budsjett 2018)
Man har i revidert budsjettet for 2017 fjernet store deler av reisekostnadene for leder
av arbeidslivskomiteen, fordi årets komiteleder bor i Oslo. Disse endringene er
videreført til 2018.
Nå står det:
2000 kr * 5 = 2000 kr for deltakelse på forhandlingsutvalgets møter
2000 kr * 4 = 0 kr for andre reiser
Alle som har hatt matte ser at dette er en regnefeil.
Det fremstår i utgangspunktet som at disse kostnadene er falt ut av en feil fordi man tar
utgangspunkt i årets budsjett for neste års budsjett.
Det må settes midler til reiseutgifter for komitéleder i 2018, slik at man har mulighet å
velge en komitéleder som ikke er bosatt i Oslo.
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 2018.
Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen velges som revisor for 2018.
Merknad: Forslag til budsjett for 2018 er vedlagt i et separat dokument til sakspapirene,
sammen med forslag til revidert budsjett for 2017.
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Vedtak: Det vedlagte dokument, med de justeringer vedtatt av Landsmøtet behandling
av saken, vedtas som Nmfs budsjett for 2018.
Vedtak: Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen velges som revisor for 2018.
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Behandling av statutter

Medisinstudentenes Humanitæraksjons (MedHum) aktivitet styres av aksjonens
statutter. Det er foreslått noen endringer til disse ved MedHum sin leder Emma Lengle.
Behandling av statuttene tar utgangspunkt i det vedlagte dokument, der de foreslåtte
endringene er markert.
Æsculaps aktivitet styres av magasinets statutter. Det er ikke foreslått noen endringer
til disse.
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.
Merknad: Forslag til statutter for MedHum er vedlagt sakspapirene i et eget dokument.
Vedtak: Det vedlagte dokumentet, med de endringer som er vedtatt som følge av
landsmøtets behandling av saken, vedtas som statutter som Medisinstudentenes
Humanitæraksjon.
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STATUTTER FOR MEDISINSTUDENTENES HUMANITÆRAKSJON
Statuttene er sist revidert og vedtatt av Nmfs landsstyre under Landsmøtet i 2016, 8. –
10. April, Tromsø
Endringer markert i rødt
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 elleve
medlemmer:
a) leder
b) nestleder
c) PR-ansvarlig
d) markedsansvarlig
e) nett- og grafikkansvarlig
f) økonomiansvarlig
g) lokallagsleder Oslo
h) lokallagsleder Bergen
i) lokallagsleder Trondheim
j) lokallagsleder Tromsø
k) en representant fra Nmf Utland
2.2. Leder, markedsansvarlig, økonomiansvarlig og PR-ansvarlig for
sentralstyret velges på TVK3 hvert partallsår. Sentralstyret gis mandat til å
utvide styret med nestleder og nett- og grafikkansvarlig i etterkant av valgmøtet.
De lokale lederne i MedHum velges på årsmøtene til Nmfs lokallag.
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.

Sentralstyrets leder er bindeledd mellom sentralstyret og Nmfs nasjonale
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styre.

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, markeds- og PR-ansvarlig.
3.7. Nmf skal synliggjøres med logo og bokstaver på MedHums
profileringsmateriell.

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 markedsansvarlig 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.

4. 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.
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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.
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.
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Tid og sted for Valgmøtet 2017 og Landsmøte 2018

Landsmøtet i 2016 vedtok et budsjett for 2017 som forutsatte at tillitsvalgtkurset trinn 3
(Tvk3) ble arrangert på et annet sted enn Soria Moria, der det tradisjonelt har vært
avholdt. Vi må derfor søke nye steder og lokaler for gjennomføring av Valgmøtet.
Valgmøtet 2016 foreslås derfor lagt til Trondheim eller Bergen i tilknytning til
tillitsvalgtkurset trinn 3 (Tvk3), 13. – 15. oktober 2017.
Nasjonalt styre foreslår at Landsmøte 2018 legges til 16. – 18. mars. Vertskapet for
Landsmøtet har tradisjonelt sett gått på rundgang mellom lokallagene. Landsmøtet
2018 foreslås lagt til Oslo.
Nasjonalt styre anbefaler Landsstyret å fatte følgende vedtak:
Valgmøtet i 2017 legges til Trondheim eller Bergen helgen 13. – 15. oktober.
Landsmøtet i 2018 legges til Oslo helgen 16. – 18. mars.
Nytt forslag til vedtak fra Nasjonalt Styre:
Valgmøtet i 2017 legges til Trondheim eller Oslo helgen 13. – 15. oktober.
Vedtak: Valgmøtet i 2017 legges til Trondheim eller Oslo helgen 13. – 15. oktober.
Vedtak: Landsmøtet i 2018 legges til Oslo helgen 16. – 18. mars.
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