Lover for Norsk Nevroradiologisk Forening (avskrift av papirversjon datert 7. oktober 2004)
§1
Norsk Nevroradiologisk Forening har som oppgave å fremme utviklingen av nevroradiologisk
diagnostikk og behandling, og ivareta nevroradiologenes faglige interesser. Den representerer Den
norsk Lægeforening som spesialforening.
§2
Som medlemmer opptas medlemmer av Den norsk lægeforening som har gjennomgått mer enn
halvparten av hovedutdannelsen i spesialiteten medisinsk radiologi og som har interesse for
nevroradiologi.
§3
Utmeldelse skjer skriftlig til styret. Medlemmer som i de siste to år ikke har betalt kontingent betraktes
som utgått av foreningen, men kan gjenopptas på vilkår som fastsettes av styret.
Medlemmer som er ekskludert av Den norsk lægeforening eller noen annen forening tilsluttet
denne betraktes også som ekskludert av Norsk Nevroradiologisk Forening.
Medlemmer som har overtrådt vedtatte kollegiale bestemmelser eller overtrådt
overenskomster som er vedtatt av Norsk radiologisk forening og Den norsk lægeforening kan
ekskluderes av foreningen. Hertil kreves 2/3 majoritet.
§4
Foreningen velger styre bestående av leder, nestleder, sekretær som også er kasserer og ett
styremedlem. Styremedlemmer rykker opp i her nevnte orden ved eventuelt forfall eller inhabilitet.
Dessuten velges revisor. Revisor og styrets medlemmer velges for et tidsrom av to år og kan gjenvelges.
§5
Foreningen holder generalforsamling hvert år og for øvrig så mange møter som er nødvendig for de
foreliggende saker.
På generalforsamlingen fremlegges årsberetningen og regnskap. Det foretas også nødvendige
valg og årskontingent fastsettes.
Varsel om ordinær generalforsamling med program sendes minst 14 dager i forveien til
medlemmene. Innkallelse av ekstraordinært møte kan når som helst besluttes styret. Styret plikter å
innkalle ekstraordinært møte hvis det skriftlig forlanges av minst 5 medlemmer.
Over generalforsamlinger og møter føres protokoll som oppbevares av sekretæren.
§6
Styret ivaretar Foreningens interesser og avgjøre som regel de foreliggende saker med bindene
virkning.
Styret kan forelegge en hvilken som helst sak det måtte ønske til behandling på møte eller
generalforsamling. Styret skal i alminnelighet forelegge på møte eller generalforsamling de saker som
direkte berører alle foreningens medlemmer, for eksempel regler for spesialutdannelse eller Norsk
radiologisk forening stilling ovenfor Den norsk lægeforening.

Styret har adgang til å forelegge en sak skriftlig for medlemmene til avgjørelse så fremt det
gjelder saker som ikke er unntatt styrets avgjørelse etter ovenstående regler.
§7
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens
stemme utslaget.
§8
Alle valg gjøres ved simpelt stemmeflertall av de fremmøtte medlemmer. I tilfelle stemmelikhet gjør
lederes stemme utslaget. Stemmer kan ikke overdras.
§9
Medlemmene må til enhver tid rette seg etter Den norsk lægeforeningens «Regler for legers forhold
til kollegaer og medarbeider».
§10
Hvis et medlem av styrent enten som ansøker eller på annen måter er direkte interessert i en sak som
behandles av styret skal vedkommende tre ut.
§11
Forslag til forandring av disse lover kan ikke avgjøres på samme møte som de er framsatt, men skal
avgjøres på neste generalforsamling. Til forandring av lovene kreves 2/3 majoritet.
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