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Retningslinje - Hva som kan pålegges lokallagene  
 

Vedtatt: sist revidert 29.05.2021 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening  

Skal revideres innen: 31.05.2023 
Bindende for: Nasjonalt styre og lokallagsstyrer  
 

Denne retningslinjen omhandler hva som kan pålegges lokallagene.  
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Bakgrunn  

For at det skal være en tydelig organisasjonsstruktur er det viktig at det er tydelig både 

for lokallag og Nasjonalt styre hva lokallagene kan pålegges å gjøre.  
 

Relevante bestemmelser  

Vedtektene 

 

4. Landsstyret  

4.1 Landsstyret er foreningens høyeste organ.  
 

10. Lokallagsstyrer  

10.7 Lokallagsstyret kan pålegges oppgaver av landsmøtet eller nasjonalt styre.  
 

11. Styringsdokumenter  
11.1 Vedtektene  

11.1.2 Vedtektene er bindende for hele foreningen.  
 

11.3 Politisk måldokument  

11.3.3 Politisk måldokument er bindende for hele foreningen. Foreningens politiske 
arbeid skal være fundert i Politisk måldokument.  
 

11.4 Arbeidsprogrammet  
11.4.3 Arbeidsprogrammet er bindende for hele foreningen.  
 

11.6 Retningslinjer  

11.6.3 Det skal være definert i retningslinjene hvem de er bindende for.  
11.6.4 Retningslinjer vedtas av Nasjonalt styre med absolutt flertall.  

 

Hvem kan pålegge lokallagene oppgaver  
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Som fremkommer av bestemmelsene i styringsdokumentene kan landsmøtet og 

nasjonalt styre pålegge lokallagene oppgaver. Landsmøtet gjør dette i hovedsak gjennom 
arbeidsprogrammet. Nasjonalt styre gjør dette gjennom vedtak på nasjonale styremøter.  
 

Hva kan pålegges lokallagene  

Nasjonalt styre kan pålegge lokallagene oppgaver innenfor rammene av vedtektene, 
politisk måldokument og arbeidsprogrammet. Oppgaver lokallaget pålegges fra 

Landsmøtet eller Nasjonalt styre skal prioriteres. Nasjonalt styre skal tilby lokallaget 
hjelp til å gjennomføre oppgaver dersom nødvendig og mulig. Nasjonalt styre har ansvar 

for å ta i betraktning lokallagets egen drift, slik at ikke oppgaver pålagt fra nasjonalt hold 

kommer til hinder for lokal drift. Dersom Nasjonalt styre pålegger lokallag å diskutere 
saker skal dette gjøres på første mulige møte. Nasjonalt styre skal tilrettelegge for 

diskusjonen via enten forberedende sakspapir eller Nasjonal styrerepresentant.  
 

Retningslinjer  

Nasjonalt styre kan utforme retningslinjer, som skal være i tråd med vedtektene, politisk 

måldokument og arbeidsprogram. Disse kan defineres til å være bindende for lokallaget.  
 

Frifond-midler  

Lokallaget står fritt til å avgjøre hvordan Frifond-midlene skal benyttes, og kan ikke 

pålegges fra Landsmøtet eller Nasjonalt styre hvordan midlene skal benyttes.  
 

Oppsummering  

Landsmøtet og Nasjonalt styre kan pålegge lokallagene oppgaver. Nasjonalt styre kan 
bare gjøre dette innenfor rammene av vedtektene, politisk måldokument og 

arbeidsprogrammet. Oppgaver pålagt lokallaget skal prioriteres. Hverken Landsmøtet 

eller Nasjonalt styre kan pålegge lokallagene hvordan Frifond-midler skal benyttes.  
 

 
 


