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Beskrivelse 

Norsk medisinstudentforening er representert ved en rekke arrangementer, møter og 
konferanser innenfor sitt brede spekter av arbeidsområder. I tillegg til dette blir 

foreningens tillitsvalgte til tider kontaktet av media for uttalelser om foreningens syn på 
aktuelle saker. Ved slike tilfeller er det viktig at uttalelser på vegne av foreningen 

representerer foreningens politikk, og kommer fra eller er delegert videre av foreningens 

leder. 
 

Ansvar og myndighet  

Nasjonalt styre, komitéledere og lokallagsledere er ansvarlige for å se til at 
representasjon fra Nmf er orientert om følgende retningslinjer, samt foreningens politikk 

på det aktuelle området som arrangementet omfatter.  
 

Oppsummering 

- Uttalelser på vegne av Norsk medisinstudentforening skal være i tråd med 
foreningens vedtekter, politiske måldokument og arbeidsprogram.  

- Uttalelser på vegne av Norsk medisinstudentforening som helhet skal skje 
gjennom foreningens leder eller etter konsultasjon med denne.  

- Uttalelser på vegne av et lokallag som helhet skal skje gjennom lokallagets leder 

eller etter konsultasjon med denne. Leder i foreningen skal orienteres før 
uttalelsen skjer.  

- Delegater valgt av Norsk medisinstudentforening for representasjon inn i møter, 

arrangementer eller konferanser har rett til å uttale seg på vegne av foreningen.  
- Alle delegater og representanter som uttaler seg på vegne av Norsk 

medisinstudentforening skal informeres om punktene av delegasjonsleder eller 
Nasjonalt styre.  

- Tillitsvalgte som ønsker å uttale seg på vegne av Norsk medisinstudentforening, 

må først konsultere med leder og nestleder og få godkjenning før en slik uttalelse 
kan skje. 

- Medlemmer i Norsk medisinstudentforening som deltar på møter, arrangementer 
eller konferanser som gjest kan ikke uttale seg på vegne av foreningen, men kan 

uttale seg som privatperson.  

 
 


