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VEDTEKTER FOR 

MEDISINSK FORENING FOR NEVROHABILITERING (MNH) 

 

 

1 FORENINGENS NAVN ER: 

 

Foreningens navn er “Medisinsk forening for nevrohabilitering” (MNH) (Norwegian 

Medical Association for Neurohabilitation.).  

 

 

2 FORENINGENS FORMÅL: 

 

Medisinsk forening for nevrohabilitering er en spesialforening under Den norske 

legeforening for fagområdet habilitering i spesialisthelsetjenesten. Habilitering i 

spesialisthelsetjenesten er ikke en egen spesialitet, men et spesialitetsovergripende 

fagfelt og kompetanseområde hvor flere ulike medisinske spesialiteter samvirker 

faglig. Foreningen arbeider for å ivareta de medisinske interesser innen habilitering i 

spesialisthelsetjenesten både for barn og voksne.   

 

Habilitering i spesialisthelsetjenesten retter seg primært mot personer med medfødte 

og tidlig ervervede hjerneskader og følgetilstander etter dette, psykisk 

utviklingshemning, utviklingsforstyrrelser, autismespekterforstyrrelser, 

nevromuskulære funksjonshemminger, cerebral parese, muskelsykdommer, 

progressive hjerneorganiske sykdommer, komorbide nevropsykiatriske sykdommer og 

syndromale tilstander.  

 

Foreningen skal bidra til kunnskapsformidling og opplysning om habilitering i 

spesialisthelsetjenesten. Foreningen kan ytre seg offentlig der det måtte være aktuelt 

for å ivareta feltets interesser.  

 

Foreningen skal bidra til interesse for forskning og fagutvikling innen feltet blant 

kolleger. 

 

Foreningen jobber spesifikt med å etablere og videreutvikle habilitering av 

voksne/nevrohabilitering som eget kompetanseområde innenfor spesialiststruktur for 

leger. 

 

Virksomheten skal ikke stå i motsetning til lover, regler og vedtak i Den norske 

legeforening. 

 

 

3 MEDLEMSKAP I FORENINGEN: 

 

Medlemskap i foreningen kan tegnes av alle leger som også er medlem i Den norske 

legeforening.  



 

 

 

 

4 FORENINGENS ORGANISASJON: 

 

Foreningen er en spesialforening av Den norske legeforening. Medlemsliste føres av 

DNLF som også bistår med kontingentinnkrevning. 

 

 

5. ÅRSMØTET  

 

Foreningens øverste organ er årsmøtet. 

 

To uker før årsmøtet skal Styret sende ut følgende til medlemmene:  

1. Innkalling og dagsorden 

2. Valgkomiteens innstilling 

3. Innkomne forslag  

Øvrige dokumenter skal gjøres tilgjengelig senest 1 time før årsmøtet. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det 

 

Årsmøtet skal behandle:   

 

- godkjenning av innkalling og dagsorden 

- valg av ordstyrer, referent og protokollunderskriver 

- styrets beretning til godkjenning 

- revidert regnskap til godkjenning  

- budsjettforslag til godkjenning 

- fastsettelse av medlemskontingent for kommende år 

- evt. utvalgsberetninger til godkjenning  

- innkomne forslag og forslag til lovendringer 

- forslag til handlingsplan for styret 

- foretar valg av styre, valgkomité og revisor 

Valgkomitéen innstiller: Styret (1 styreleder, 4 styremedlemmer, 2 vara) og 2 

revisorer. 

Styret innstiller: Ny valgkomité (2 personer). 

Evt benkeforslag leveres skriftlig 

 

Gjennomføring av valg: 

Det stemmes normalt ved håndsopprekning, eller skriftlig dersom minst en av 

møtedeltagerne ønsker dette 

 

Styreleder velges særskilt for ett år av gangen.  

Styremedlemmer velges for to år av gangen og slik at av de fire står årlig to på 

valg. To varamedlemmer velges for ett år av gangen. 

Styret konstituerer seg selv med de funksjoner det ser seg tjent med. 

 

Medlemmer til valgkomite velges for to år av gangen hvorav én av de plassene 

årlig velges for en periode.  

 



 

  

 

6. ORGANISASJONSPLAN: 

Styret ivaretar foreningens daglige ledelse og består av styreleder og fire 

styremedlemmer. Varamedlemmer innkalles når styret ser seg tjent med det. 

Styret gis mandat til å utnevne kurskomiteer, arbeidsgrupper og kvalitetsutvalg ved 

behov. 

 

 

7 KONTINGENT: 

 

 Medlemskontingenten vedtas på hvert årsmøte. 

 

 

8 VEDTEKTSENDRINGER: 

 

Forslag til endringer i vedtektene må være ankommet styret 6 uker før årsmøtet. En 

vedtektsendring krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtaksendring kan dog finne sted 

ved vedtak med simpelt flertall på to følgende årsmøter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Disse vedtekter gjøres gjeldende fra 25.10.2017. 

Tidligere endringer er foretatt ved følgende årsmøter: 14.03.1983 18.10.1984, 25.10.1986, 08.12.1994, 

21.01.1998, 15.12.2000, 12.02.2008, 27.10.2013, 15.10.2014 og 25.10.2017.  

Navneendring fra ”Medisinsk forening for intellektuell utviklingshemning (psykisk utviklingshemning) 

og habilitering. (MIUH)” ble besluttet av Årsmøtet 2013 


