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Sak 1 Konstituering og godkjenning av: 
 
1.1 Innkalling 
 
Innkalling til Valgmøtet er sendt ut til Landsstyrets representanter og lokallagene i tråd 
med foreningens vedtekter, seks uker før møtet. 
 
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 
 
1.2 Sakspapirer 
 
Sakspapirene til Valgmøtet er sendt ut til Landsstyrets representanter og lokallagene i 
tråd med foreningens vedtekter, fire uker før møtet. 
 
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak: 
Vedlagte dokument godkjennes som sakspapirer til valgmøtet 2016. 
 
Vedtak: Sakspapirene godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1.3  Dagsorden 
 
Forslag til dagsorden er vedlagt på neste side. 
 
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak: 
Styrets forslag til dagsorden godkjennes.  
 
Nasjonalt styres forslag til dagsorden 
 
Sak 1: Konstituering og godkjenning av: 
  1.1 Innkalling 
  1.2 Sakspapirer  
  1.3 Dagsorden 
Sak 2: Valg av ordstyrere og referent 
Sak 3: Forretningsorden 
Sak 4: Valg av kontrollkomité, tellekorps og protokollunderskrivere 
Sak 5: Valg av Norsk medisinstudentforenings leder 
Sak 6: Valg av Norsk medisinstudentsforenings IA 
Sak 7: Valg av Norsk medisinstudentforenings nestleder 
Sak 8: Valg av nasjonal arbeidslivsansvarlig 
Sak 9: Valg av grunnutdanningsansvarlig  
Sak 10 Valg av utvekslingsansvarlig innreisende studenter 
Sak 11 Valg av utvekslingsansvarlig utreisende studenter 
Sak 12 Valg av forskningsutvekslingsansvarlig 
Sak 13 Valg av prosjektansvarlig 
Sak 14 Valg av global helseansvarlig 
Sak 15 Valg av leder av MedHum 
Sak 16 Valg av redaktør for Æsculap 
Sak 17 Valg av nettredaktør 
Sak 18 Valg av 2. vararepresentant for leders/nestleders plass i 
Legeforeningenslandsstyre 
Sak 19 Valg av redaksjonskomité for 2017 
Sak 20 Valg av leder, to medlemmer og ett varamedlem til valgkomité 
Sak 21 Valgorden for Norsk medisinstudentforening 
 
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak: 
Styrets forslag til dagsorden godkjennes.  
 
 
Vedtak: Dagsorden godkjennes. 
 
 
  



 
 
 
 
Sak 1.2 Dagsorden for Nmfs valgmøte 16. oktober 2016  
 
 
Nasjonalt styres forslag til dagsorden 
 
 
Sak 1: Konstituering og godkjenning av: 
  1.1 Innkalling 
  1.2 Sakspapirer  
  1.3 Dagsorden 
Sak 2: Valg av ordstyrere og referent 
Sak 3: Forretningsorden 
Sak 4: Valg av kontrollkomité, tellekorps og protokollunderskrivere 
Sak 5: Valg av Norsk medisinstudentforenings leder 
Sak 6: Valg av Norsk medisinstudentsforenings IA 
Sak 7: Valg av Norsk medisinstudentforenings nestleder 
Sak 8: Valg av nasjonal arbeidslivsansvarlig 
Sak 9: Valg av grunnutdanningsansvarlig  
Sak 10 Valg av utvekslingsansvarlig innreisende studenter 
Sak 11 Valg av utvekslingsansvarlig utreisende studenter 
Sak 12 Valg av forskningsutvekslingsansvarlig 
Sak 13 Valg av prosjektansvarlig 
Sak 14 Valg av global helseansvarlig 
Sak 15 Valg av leder av MedHum 
Sak 16 Valg av redaktør for Æsculap 
Sak 17 Valg av nettredaktør 
Sak 18 Valg av 2. vararepresentant for leders/nestleders plass    i 
Legeforeningenslandsstyre 
Sak 19 Valg av redaksjonskomité for 2017 
Sak 20 Valg av leder, to medlemmer og ett varamedlem til    valgkomité 
Sak 21 Valgorden for Norsk medisinstudentforening 
 

Sak 2 Valg av ordstyrer og referent 
 
 
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak: 
 
Ordstyrer: Katherine Wang, Nmf Oslo 
 
Bisitter: Hanna Strømholt Bremnes, Nmf Trondheim 
 
Referenter:  Amalie Trones, Nmf Bergen, og Ildri Stokke, Nmf Oslo 
 
 
Vedtak: De foreslåtte kandidatene velges.  
 
  



 
 
 
 
Sak 3 Forretningsorden 
 
 
Nasjonalt styre foreslår i år en større revisjon av foreningens forretningsorden. Endringer 
er i tråd med nyeste versjon av Nmfs vedtekter. Denne nye versjonen dekker punkter 
som bestemmes av Den norske legeforenings lover og Nmfs vedtekter, men tidligere ikke 
har vært gjenspeilet i forretningsorden. 
 
Kate Wang refererer endringer i forretningsorden gjort av Nasjonalt Styre.  
Nasjonalt styre foreslår i år en større revisjon av foreningens forretningsorden 
 
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak: 
Vedlagte forslag med de presenterte endringene vedtas som forretningsorden for 
Valgmøtet 2016 
 
Vedtak: Vedlagte forslag med de presenterte endringene vedtas som forretningsorden for 
Valgmøtet 2016.  



 
 
 
 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 
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. ORDSTYRERENES 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 på gyldige kandidater. 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 simpelt flertall med unntak for valg av leder, nestleder og 

internasjonalt ansvarlig som krever absolutt flertall (flertall av alle de 
stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer (vedtektene 4.9 og 
14.2, 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 kontrollkomité, tellekorps og 
protokollunderskrivere 
 
Kontrollkomiteen har ansvar for at Valgmøtet foregår i overenstemmelse med 
vedtektene.  
 
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. 
 
 
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak: 
 
Kontrollkomité: Åsne Svatun, Nmf Tromsø, Sigrid Kleveland, Nmf Trondheim, og Nina 
Norum, Nmf Utland. 
 
Tellekorps: Torunn Hjøllo, Nmf Bergen, Tonje Reitan Forbregd, Nmf Bergen, og Torfinn 
Madssen, Nmf Trondheim. 
 
Protokollsignatører: Mathilde Hernholm, Nmf Trondheim, og Turid Økland, Nmf Utland. 
 
 
Vedtak: De foreslåtte kandidatene velges. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
Sak 5 Valg av Norsk medisinstudentforenings leder 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Eivind Valestrand  
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Eivind Valestrand, Nmf Bergen, velges til leder ved absolutt flertall. 
 



 
 
 
 
Sak 6 Valg av Norsk medisinstudentforenings internasjonalt 
ansvarlig 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 

 
Valgkomiteens innstilling: Øyvind Rustan  
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Øyvind Rustan, Nmf Oslo, velges til internasjonalt ansvarlig ved absolutt flertall. 
  



 
 
 
 
Sak 7 Valg av Norsk medisinstudentforenings nestleder 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Øystein Ohr 
Andre kandidater: Anna K. Werenskjold 
 
Skriftlig valg 
Øystein Ohr, Nmf Trondheim, velges til nestleder ved absolutt flertall. 
 
 
  



 
 
 
 
Sak 8 Valg av nasjonal arbeidslivsansvarlig 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Vivian S. Amundsen  
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Vivian S. Amundsen, Nmf Oslo, velges til arbeidslivsansvarlig ved simpelt flertall. 
 
  



 
 
 
 
Sak 9 Valg av grunnutdanningsansvarlig 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
 
Valgkomiteens innstilling: Inger Heimdal Stenseng  
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Inger Heimdal Stenseng, Nmf Trondheim, velges til grunnutdanningsansvarlig ved 
simpelt flertall. 
 
  



 
 
 
 
Sak 10 Valg av utvekslingsansvarlig innreisende studenter 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Åshild Nordbotten 
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Åshild Nordbotten, Nmf Tromsø, velges til utvekslingsansvarlig innreisende studenter ved 
simpelt flertall. 
 
  



 
 
 
 
Sak 11 Valg av utvekslingsansvarlig utreisende studenter 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Trine Lie Morken 
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Trine Lie Morken, Nmf Bergen, velges til utvekslingsansvarlig utreisende studenter ved 
simpelt flertall. 
 
  



 
 
 
 
Sak 12 Valg av forskningsutvekslingsansvarlig 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Katja Eliassen  
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Katja Eliassen, Nmf Oslo, velges til forskningsutvekslingsansvarlig ved simpelt flertall. 
 
  



 
 
 
 
Sak 13 Valg av prosjektansvarlig 

 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Nina Berggren  
Andre kandidater: Ingen andre kandidater  
 
Skriftlig valg 
Nina Berggren, Nmf Bergen, velges til prosjektansvarlig ved simpelt flertall. 
 
 
  



 
 
 
 
Sak 14 Valg av global helseansvarlig  
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Miriam Christ  
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Miriam Christ, Nmf Trondheim, velges til global helseansvarlig ved simpelt flertall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Sak 15 Valg av leder av MedHum 
 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Ingen kandidaturer mottatt  
Andre kandidater: Emma Lengle 
 
Skriftlig valg 
Emma Lengle, Nmf Oslo, velges til leder av MedHum ved simpelt flertall. 
 
  



 
 
 
 
Sak 16 Valg av redaktør for Æsculap 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteen legger fram sin innstilling under valgmøtet. 
 
Ordstyrer foreslår å flytte Sak 16 til etter Sak 19, og det godkjennes av Landsstyret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
Sak 17 Valg av nettredaktør 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Ingen kandidatur mottatt  
Andre kandidater: Peder Christian Juell  
 
Saksopplysning: Peder Christian Juell er ikke tilstede.  
 
Legger til grunn at Landsstyret har særlig grunnlag for hvorfor Peder Christian Juell ikke 
er tilstede. Det foregår ved aktiv stemmegivning, hvor det kreves simpelt flertall. 
Landsstyret vedtar ved simpelt flertall at Juell har særskilte grunner for ikke å være 
tilstede under Valgmøtet, og dermed gyldig kandidatur.  
 
Skriftlig valg 
Peder Christian Juell, Nmf Utland, velges til nettredaktør ved simpelt flertall  
 
Går i pause 10.00, møtet satt til 10.10. 
 
 
 
  



 
 
 
 
Sak 18 Valg av 2. vararepresentant for leder/nestleders plass 

i Legeforeningens landsstyre 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Rasmus Bakken  
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Rasmus Bakken, Nmf Bergen, velges til 2. vararepresentant for leder/nestleders plass i 
Legeforeningens landsstyre.  
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Sak 19 Valg av redaksjonskomité for 2017 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteens innstilling: Inga Skogvold Rygg 
Andre kandidater: Ingen andre kandidater 
 
Skriftlig valg 
Inga Skogvold Rygg, Nmf Trondheim, velges til medlem av redaksjonskomiteen for 2017. 
Nasjonalt Styre får mandat til å velge de resterende to personene til komiteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Sak 16 Valg av redaktør for Æsculap 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Valgkomiteen legger fram sin innstilling: 
Tuva Stranger og Synne Loftstad innstilles sammen til vervet som redaktør for Æsculap. 
Kandidatene ønsker å stille sammen, og har sendt inn et felles kandidatur. 
 
Saksopplysning 1: Tuva Stranger er ikke tilstede.  
 
Legger til grunn at Landsstyret har særlig grunnlag for hvorfor Tuva Stranger ikke er 
tilstede. Det foregår ved aktiv stemmegivning, hvor det kreves simpelt flertall. 
Landsstyret vedtar ved simpelt flertall at Tuva Stranger har særskilte grunner for ikke å 
være tilstede under Valgmøtet, og dermed gyldig kandidatur.  
 
Saksopplysning 2: Stridighet omkring hvorvidt det er lov å velge to redaktører til 
Æsculap eller ikke 
 
Kontrollkomiteen kommer med en saksopplysning. Norsk lov («Etter utkastet § 3 skal et 
«medieforetak» ha en eller flere redaktører. Er det flere redaktører, skal de ha ulike 
ansvarsområder.") åpner for at det kan være én eller flere redaktører, men dersom det 
velges flere enn én redaktør, må redaktørene ha definerte ansvarsområder. 
Kontrollkomiteen mener at Tuva og Synne har fastsatt de overordnede ansvarsområdene 
i sin søknad, og at de kommer til å lage flere definerte ansvarsområder når de blir valgt. 
Dermed mener de at det ikke er lovstridig å velge to redaktører.  
Kontrollkomiteens tolkning: kandidatur sammen om redaktørvervet er mulig, og Stranger 
og Lofstads felles kandidatur er gyldig. 
 
Landsstyrerepresentant Rasmus Bakken kommer med et innlegg og forteller at én person 
må stå som redaktør, slik at én person er ansvarlig dersom det oppstår lovstridigheter. 
Han er uenig i at oppgavefordelingen slik den er foreslått i kandidatenes felles 
kandidatur, kan anses som en oppstykking av redaktøransvaret. Representanten ber 
derfor om votering for å overprøve kontrollkomiteens tolkning av at kandidaturet er 
gyldig.  
 
Kontrollkomiteen står fast ved sin tolkning.  
 
Pause 10.41-10.46 for at kontrollkomiteen skal få diskutert.  
 
Ny orientering fra kontrollkomiteen: Det refereres til lov om redaksjonell fridom i media. 
I følge § 2 i denne loven, står det under at: ”Lova gjeld ikkje medium som har som 
hovudføremål å drive med reklame eller marknadsføring, eller som hovudsakleg er retta 
mot medlemmer eller tilsette i bestemte organisasjonar, foreiningar eller selskap.”. 
 
Kontrollkomiteen påpeker at Æsculap er et medlemsblad, og derfor gjelder ikke loven om 
redaktøransvar tidligere nevnt for Æsculap, og dette hindrer derfor ikke to personer fra å 
stille sammen til vervet som redaktør for Æsculap.  
Kontrollkomiteen kommer med en ny tolkning: kandidatur sammen er gyldig.  



 
 
 
 
Det bes om votering for å overprøve kontrollkomiteens tolkning. Det foretas aktiv 
stemmegivning, og forslaget om å omgjøre kontrollkomiteens tolkning oppnår ikke 2/3 
flertall. Kontrollkomiteens tolkning blir stående. 
 
Vedtak: Kontrollkomiteens tolkning oppholdes, og de to kandidatene kan dermed stille til 
redaktører sammen.  
 
Saksopplysning 3: Synne Lofstad er ikke til stede 
 
Synne Lofstad er ikke til stede, og det må stemmes over om hvorvidt det foreligger 
særlig grunnlag for hvorfor hun ikke er til stede eller ikke.  
Det er opp til Landsstyret å bestemme om det foreligger særlig grunn.   
 
Legger til grunn for at det foreligger særlig grunn for hvorfor hun ikke er til stede. De 
som er i mot dette, viser det ved aktiv stemmegivning. Det kreves simpelt flertall. 
 
Ved votering er det stemmeplikt. Det er derfor ikke lov til å stemme blankt, og da det ble 
avgitt blanke stemmer, gjøres voteringen på nytt.  
 
Legger til grunn at Landsstyret har særlig grunnlag for hvorfor Synne Lofstad ikke er til 
stede. Det foregår ved aktiv stemmegivning. Landsstyret vedtar ved simpelt flertall at  
Synne Lofstad har særskilte grunner for ikke å være tilstede under Valgmøtet, og har 
dermed gyldig kandidatur.  
 
 
Valgkomiteens innstilling: Synne Lofstad (Nmf Oslo) og Tuva Stranger (Nmf Utland) 
Andre kandidater: Ingen andre kandidater  
 
Skriftlig valg 
Synne Lofstad, Nmf Oslo, og Tuva Stranger, Nmf Utland, velges til redaktører av 
Æsculap.  
 

 



 
 
 
 
Sak 20 Valg av leder, to medlemmer og ett varamedlem til 
valgkomité 
 
Valgprosedyre fremgår av Nmfs valginstruks, som er lagt ved dette sakspapiret. 
 
Nasjonalt styres innstilling: 
Leder av valgkomiteen: Rasmus Bakken  
Medlemmer av valgkomiteen: Pia Norheim og Ida Tylleskär  
Andre kandidater til medlem av valgkomiteen: Ole Marius Gaasø 
 
Øyvind Rustan leser opp innstillingene til vervet som leder av valgkomiteen. Han 
understreker at ettersom Rasmus Bakken er kandidat til valgkomiteen, har han ikke vært 
involvert i noen del av Nasjonalt styres behandling av søknader og innstilling. 
 
Øyvind Rustan leser opp innstillingene til lederstillingen.  
 
Kandidaten får 1 minutt til å presentere seg.  
 
Skriftlig valg 
Rasmus Bakken velges til leder av valgkomiteen 2017.  
 
 
Øyvind Rustan leser opp innstillingene til medlemmer av kontrollkomiteen.  
 
Saksopplysning 1: Ole Marius Gaasø er ikke tilstede under Valgmøtet. 
Saksopplysning 2: Ole Marius Gaasø opplyste fredag at han var blitt syk, og derfor 
forhindret fra å delta under Valgmøtet. 
 
Ordstyrer legger til grunn at det foreligger særlig grunn for at Ole Marius ikke er til stede. 
Det foretas aktiv stemmegivning, og landsstyret vedtar ved simpelt flertall at Ole Marius 
Gaasø har gyldig kandidatur.  
 
Kandidatene får 1 minutt til å presentere seg.  
 
 
Skriftlig valg 
Pia Norheim, Nmf Oslo, og Ida Tylleskär, Nmf Trondheim, velges til medlemmer av 
valgkomiteen 2017. 
 
 
Ingen kandidater til varamedlem. Nasjonalt styre får i mandat å finne varamedlem til 
valgkomiteen. 
 
 

 
  



 
 
 
 
Sak 21 Valgorden for Norsk medisinstudentforening 
 
Nasjonalt styres forslag til ny Valgorden ligger vedlagt. 
 
Katherine Wang presenterer endringene i Valgorden.  
 
Det åpnes for diskusjon.  
 
Nasjonalt Styre takker Kate og Hanna for gjennomgangen av dokumentet.  
 

VALGORDEN FOR NORSK MEDISINSTUDENTFORENING  

Vedtatt av Nmfs Landsstyre, 11. oktober 2015, Oslo 
1. Valgkomiteen skal aktivt rekruttere kandidater for a ̊ sikre et bredt engasjement i 

foreningen. 

2. Valgkomiteens medlemmer kan ikke stille kandidatur til de verv hvor de skal gi sin 
innstilling. 

3. Kandidatur skal sendes skriftlig til Valgkomiteen, og skal inneholde 
motivasjonsbrev, utkast til handlingsplan og en kortfattet CV. 

4. Fire uker før valgdagen skal Valgkomiteen gjøre de innkomne kandidater til 
aktuelle verv kjent via nettsidene til Nmf. Kandidatene skal her ha mulighet til a ̊ 
legge frem deres motivasjon til vervet, samt en kortfattet CV. 

5. Valgkomiteen skal intervjue alle innkomne kandidater sa ̊ fremt det er praktisk 
mulig. 

6. Valgkomiteen presenterer sin innstilling dagen før valgdagen. 

7. Valgkomiteen referer de innkomne forslag og legger frem sin innstilling på 
valgdagen. 

8. Det skal settes av tid til presentasjon og utspørring av forhåndsmeldte kandidater 
dagen før Valgallmøtet. 

9. Som hovedregel er det ikke være anledning til a ̊ velge kandidater som ikke er 
tilstede på valgdagen. Denne hovedregel kan fravikes dersom særlige grunner 
foreligger. Avgjørelsen fattes av de stemmeberettigede gjennom simpelt 
flertallsvedtak. 

10. Det settes en frist for å sende inn kandidatur fire uker før Valgmøtet slik at 
kandidaturene kan sendes ut til Landsstyret. En ny frist for å få sitt kandidatur 
vurdert settes så tett opp mot Valgmøtet som mulig for Valgkomiteen til å gjøre 
en vurdering av kandidater. Denne fristen bestemmes av Valgkomiteen. Siste frist 
for å stille kandidatur til et verv er før kandidatenes presentasjon til det aktuelle 
vervet dagen før Valgmøtet. Dersom en kandidat ikke har fått anledning til å 
presentere seg i forkant av Valgmøtet skal alle kandidater til dette valget gis ordet 
i ett minutt.  

11. Alle valget gjennomføres som er skriftlig urnevalg. 

12. På stemmeseddelen skal en ved valg av én person kun oppføre navn på gyldige 
kandidater. En kan stemme blankt, eller mot alle kandidater. 



 
 
 
 

13. Ved flere enn to kandidater til ett verv, eller ved valg av flere personer (grupper, 
komiteer), skal det gjennomføres preferansevalg. 

14. Preferansevalg gjennomføres etter metoden Single transferable vote (STV), med 
vekttall bestemt etter Droops metode. På stemmeseddelen skal det føres opp 
minst like mange navn som de plasser som skal besettes, i preferert rekkefølge. 

15. For valg der en gruppe skal velges til nummererte plasser (som vararekkefølge), 
tilfaller den rekkefølge som kandidatene velges i preferansevalget. 

16. Valgmøtet er beslutningsdyktige dersom minst 2/3 av de stemmeberettigede er 
tilstede. 

17. En kandidat velges ved simpelt flertall. Leder, nestleder og internasjonalt 
ansvarlig velges med absolutt flertall. 

18. Dersom det er flere enn to kandidater og ingen kandidat oppnår simpelt flertall 
ved første votering, skal kandidaten med færrest stemmer strykes før en går til 
ny voteringsrunde. 

19. Ved stemmelikhet gjentas valget én gang. Ved gjentatt stemmelikhet 
gjennomføres loddtrekning. Det gjennomføres ikke loddtrekning om det er mer 
enn 50 % stemmer mot begge kandidater. 

20. Valget av leder, nestleder og internasjonalt ansvarlig gjentas til en kandidat får 
absolutt flertall. 

21. Dersom valgmøtet ikke kan enes om en kandidat gis NS mandat til å finne en 
kandidat til vervet. Dette gjelder ikke vervet som leder. 

INSTRUKSER FOR VALGKOMITEEN 
- Valgkomiteen sitt arbeid starter ved avsluttet Valgmøte, og skal følge aktivt med i 

foreningens drift frem til neste Valgmøte.   

- Valgkomiteen bør være tilstede på TVK3 for a ̊ intervjue kandidater som melder 
sitt kandidatur kort tid før Valgmøtet og for a ̊ ta kandidatenes presentasjon og 
utspørring til vurdering. 

- Valgkomiteen skal gjennomføre strukturerte intervju med alle kandidater som har 
meldt sitt kandidatur innen fristen. Dette gjennomføres fortrinnsvis i person, men 
om dette ikke er praktisk gjennomførbart kan intervjuet gjøres digitalt. 

PROSESS FREM MOT VALGET 
- Lokallag og Nasjonalt styre (NS) har et felles ansvar for at verv utlyses - senest 

ved semesterstart. Lokallagene og NS skal kunngjøre valget i alle aktuelle 
kanaler, inklusive nettsiden, sosiale medier, mailgrupper, årsmøter og 
medlemsmøter.  

- Fire uker før valget begynner Valgkomiteen med sitt arbeid med å vurdere 
kandidatene. Her skal kandidatenes skriftlige søknad vurderes sammen med 
intervjuer. 

- Det skal være mulig a ̊ stille kandidatur helt frem til kandidatenes presentasjon til 
det aktuelle vervet dagen før Valgmøtet. Valgkomiteen skal ha mulighet til å 



 
 
 
 

intervjue kandidater før valget, og bør ta hensyn til kandidatenes presentasjoner 
og utspørring i sin innstilling. 

INSTRUKS FOR TELLEKORPSET 

- Tellekorpset har ansvar for å dele ut stemmesedler til alle stemmeberettigede og 
samle disse inn igjen. 

- Tellekorpset teller de avgitte stemmer og gir resultatet skriftlig til ordstyrer. 
Ordstyrer offentliggjør resultatet av voteringen. Stemmetallet annonseres ikke, 
med mindre annet er vedtatt. 

 
Preferansevalg 

- Preferansevalg benyttes når mer enn én person skal velges til samme post: 
a. Blanke og ugyldige stemmesedler fjernes først. 
b. Alle aktive stemmesedler gjennomgås, og personen ført opp på førsteplass 

telles opp. Dersom en kandidat har oppnådd valgtallet er denne valgt. 
Dersom ingen kandidat har oppnådd valgtallet i denne første opptellingen, 
skal kandidaten med færrest stemmer i runden strykes fra lappene med 
denne kandidaten på topp og stemmene telles på nytt. Dette gjentas til en 
kandidat er valgt. 

- Dersom mer enn én kandidat oppnår valgtallet og rekkefølgen er av 
betydning, eller flere kandidater enn antall plasser har oppnådd 
valgtallet skal den med flest stemmer velges. 

- Ved stemmelikhet i punktet over skal denne avgjøres etter samme 
prinsipp som beskrevet i setning nummer tre i punkt b. 

c. Dersom flere kandidater skal velges, går en til en ny runde. I denne 
runden skal den som ble valgt i foregående runde strykes fra alle 
stemmesedler (uavhengig av plassering) før ny opptelling. Hver stemme 
går nå til kandidaten som nå er øverst på hver stemmeseddel. Dersom 
noen kandidat ble strøket under opptellingen i forrige runde skal disse nå 
telles med. Dersom en kandidat har oppnådd valgtallet er denne valgt. Om 
ikke gjentas strykningen som beskrevet under forrige punkt. 

d. Trinn c. gjentas til alle plassene er besatt. 

Valgtallet beregnes etter følgende formel: 

Valgtall = (gyldige stemmer / (seter som skal besettes + 1)) + 1 

Om valgtallet ikke er et helt tall, skal dette rundes oppover til neste hele tall. 
 
Styret anbefaler valgmøtet å fatte følgende vedtak: 
Vedlagte forslag med presenterte endringer vedtas som valgorden for Valgmøtet 2017.  
 
Valgorden vedtas med aktiv stemmegivning mot endringene.  
 
Vedtak: Vedlagte forslag med presenterte endringer vedtas som valgorden for Valgmøtet 
2017.  
 
 
Møtet heves kl. 11.26 



 
 
 
 
Sluttkommentarer 
 
Det ble under møtet ikke valgt vara til valgkomiteen for 2017. I henhold til valgorden gis 
NS mandat til å finne enn kandidat til vervet. 
 
Det var til Valgmøtet ikke kommet inn kandidaturer til vervet som redaksjonssjef for 
Æsculap. I henhold til valgorden gis NS mandag til å finne en kandidat til vervet. 
 
Det var til Valgmøtet ikke kommet inn kandidaturer til vervet som layoutansvarlig for 
Æsculap. I henhold til valgorden gis NS mandag til å finne en kandidat til vervet. 
 
Det var til Valgmøtet ikke kommet inn kandidaturer til vervet som layoutansvarlig for 
Medhum. I henhold til valgorden gis NS mandag til å finne en kandidat til vervet. 
 
Det var til Valgmøtet ikke kommet inn kandidaturer til vervet som markedsansvarlig for 
Medhum. I henhold til valgorden gis NS mandag til å finne en kandidat til vervet. 
 
Det var til Valgmøtet ikke kommet inn kandidaturer til vervet som PR-ansvarlig for 
Medhum. I henhold til valgorden gis NS mandag til å finne en kandidat til vervet. 
 
Nasjonalt styre bes klare opp i de juridiske forhold rundt redaktørvervet i Æsculap, jf. de 
spørsmål som ble reist under valget av Æsculap-redaktør for 2017. 
 
 
 
 


