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Bakgrunn
Det anses som nødvendig å tydeliggjøre prosedyrer i forhold til representasjon i eksterne
organisasjoner.
Relevante bestemmelser
Vedtekter
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.
Retningslinje for uttalelser på vegne av Norsk medisinstudentforening
Retningslinje for vurdering av habilitet
Representasjon på vegne av Nmf
Eksterne organisasjoner Nmf har representanter i må ha en drift som er forenlig med
Nmf sine styringsdokumenter. Representanter på vegne av Nmf skal holde Nasjonalt
styre oppdatert gjennom rapportering. Det skal utnevnes en kontaktperson blant
nasjonale tillitsvalgte som er ansvarlig for å følge opp representanten.
Nasjonalt styre har ansvar for å sikre at organer Nmf har representanter i ikke strider
med Nmf sine styringsdokumenter. Representanter for Nmf skal fremme Nmf sin politikk.
Nasjonalt styre har ansvar for å sikre en oversikt over representanter i eksterne
organisasjoner på vegne av Nmf. En slik oversikt skal være tilgjengelig på nettsidene til
Nmf.

Nmf sekretariatet:
Legenes Hus – Akersgt. 2
Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Tlf: 23 10 90 00 – Fax: 23 10 90 10
e-post: nmf@legeforeningen.no
www.medisinstudent.no

Representasjon i eksterne organisasjoner som ikke er på vegne av Nmf
Det skal anses som positivt for Nmf at tillitsvalgte er aktive i flere fora, også uten at det
er på vegne av Nmf. Det skal være full åpenhet om slik representasjon. Tillitsvalgte i
foreningen er bundet av styringsdokumentene til Nmf, hvilket betyr at vedkommende er
ansvarlig for å sikre at:
- en selv er kjent med styringsdokumentene sitt innhold.
- ekstern organisasjon ikke strider alvorlig med Nmf sine styringsdokumenter.
- en ikke arbeider i strid med Nmf sitt politiske arbeid.
Det betyr ikke at tillitsvalgte som er representanter i eksterne organisasjoner må drive
aktivt politisk arbeid på vegne av Nmf.
Ved usikkerhet skal det sendes forespørsel til leder av Nmf, som kan fremme saken til
diskusjon i Nasjonalt styre dersom den anser det som nødvendig.
Nasjonalt styre kan kreve at tillitsvalgte fratrer ekstern representasjon eller internt verv,
dersom ekstern representasjon tydelig og alvorlig strider med Nmf sine
styringsdokumenter. Et slikt vedtak skal fattes av Nasjonalt styre med begrunnelse i
styringsdokumentene.
Oppsummering
- All representasjon i eksterne organisasjoner må være i tråd med foreningens
styringsdokumenter.
- Det skal være åpenhet omkring all representasjon.
- Representanter på vegne av Nmf skal ha en utnevnt kontaktperson blant
nasjonale tillitsvalgte, og skal holde Nasjonalt styre oppdatert gjennom
rapportering.
- Representasjon som ikke er på vegne av Nmf skal anses som positivt.
Vedkommende er selv ansvarlig for at representasjonen ikke strider med Nmf sine
styringsdokumenter.
- Nasjonalt styre kan kreve at tillitsvalgte fratrer ekstern representasjon eller
internt verv dersom slik representasjon tydelig og alvorlig strider med Nmf sine
styringsdokumenter. Et slikt vedtak skal fattes med begrunnelse i
styringsdokumentene.
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