
Vedtekter for Norsk forening for dermatologi og venerologi 

 

Vedtatt av foreningens generalforsamling i Bergen 21.4.2017 og godkjent av Sekretariatet 
15.6.2017 på fullmakt fra Sentralstyret i Den norske legeforening.  
 
 

§ 1  Navn 
Foreningen ble stiftet 27.1. 1915 under navnet Norsk dermatologisk forening. 
Foreningens navn er nå Norsk forening for dermatologi og venerologi, forkortet NFDV. På 
engelsk skal foreningen omtales som Norwegian Society of Dermatology and Venereology.  
 
§ 2 Forholdet til Den norske legeforening 
Foreningen er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening og omfattes av 
Legeforeningens lover. Disse vedtektene gjelder i tillegg. 
 
§ 3 Formål og oppgaver 
Foreningens formål er å fremme faget hud- og veneriske sykdommer. Foreningen skal styrke 
den teoretiske, kliniske og vitenskapelig kompetansen til norske spesialister og 
spesialistkandidater i faget og fremme deres faglige interesser overfor andre 
beslutningstakere. Foreningen skal bidra til å formidle kunnskap om hud- og veneriske 
sykdommer.  
 
§ 4 Medlemskap 
Foreningens medlemmer er medlemmer av Den norske legeforening som blir tilmeldt eller 
velger foreningen som sin fagmedisinske forening, i hovedsak spesialister i hud- og veneriske 
sykdommer og leger under spesialistutdanning i faget.  
 
Andre leger og forskere med sterk tilknytning til faget hud- og veneriske sykdommer kan 
søke styret om å bli tatt opp som assosierte medlemmer, men kan ikke velges inn i styret og 
har ikke stemmerett. 
 
§ 5 Foreningens organer 
Foreningens organer er: 

- Generalforsamling  
- Styre 
- Kurskomité 
- Forskningsutvalg 
- Ev. andre komiteer og utvalg 
- Valgkomité 

 
§ 6 Generalforsamling 
Generalforsamlingen (årsmøtet) er foreningens høyeste organ og er åpent for alle  
medlemmer. 
  
Generalforsamlingen skal behandle  

- Styrets årsmelding 
- Rapporter fra komiteer og utvalg 
- Revidert regnskap 
- Budsjett 
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- Ev. vedtektsendringer 
- Eventuelt valg av  

- leder og styre 
- kurskomité, forskningsutvalg og andre komiteer og utvalg 
- valgkomité 
- revisor 

 
Generalforsamlingen fastsetter ev. tilleggskontingent og kontingent for assosierte 
medlemmer, samt honorar og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer, og gjør vedtak i 
andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmer.  
 
Forslag om saker som skal behandles på generalforsamlingen må være innkommet til styret 
senest seks uker på forhånd. Generalforsamlingen og saklisten skal kunngjøres for 
medlemmene senest to uker på forhånd. 
 
Generalforsamlingen skal avholdes senest innen utgangen av august og ledes av foreningens 
leder eller en valgt møteleder.  
 
Vedtak på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall blant fremmøtte medlemmer. Ved 
stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Avstemninger gjøres muntlig med 
mindre minst 1/3 av de fremmøtte medlemmene krever skriftlig avstemning. 
 
Styrets sekretær skriver protokoll, som skal sendes alle medlemmer for uttalelse og deretter 
godkjennes av styret. 
 
§ 7  Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Et slikt 
møte skal også avholdes dersom minst 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 
6 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles, skal fremgå av innkallingen. 
  
§ 8  Styret  
Styret består av leder og minst fire styremedlemmer. I tillegg velges minst to 
varamedlemmer i rangert rekkefølge.  
  
Styrets funksjonsperiode er 2 år, regnet fra 1.9. Styremedlemmer kan gjenvelges opptil tre 
ganger. 
 
Styret innkalles etter beslutning av leder eller når minst to styremedlemmer krever det og er 
beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved 
stemmelikhet dobbeltstemme. Sekretær skriver protokoll for alle styremøter. 
 
§ 9 Valgkomiteen 
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer og skal forberede valg av leder, styre (med 
varamedlemmer), kurskomité, forskningsutvalget og ev. andre komiteer og utvalg. 
Valgkomiteens innstilling skal sendes medlemmene senest 2 uker før generalforsamlingen.  
 
Styret forbereder valg av ny valgkomité. 
 
§ 10  Regnskap og revisjon 
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Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Foreningens årsregnskap skal revideres av 
registrert eller statsautorisert revisor, som velges av generalforsamlingen etter innstilling fra 
styret.  
 
§ 12 Vedtektsendringer 
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst seks uker før en 
generalforsamling og utsendt til medlemmene minst to uker før. 
 
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer på 
generalforsamlingen. 


