
 

 

 

 

Oslo 17. mars 2017 

 

Til alle medlemmer av NFDV: 

 

 

Forslag fra styret om nye vedtekter for foreningen 

 

NFDVs lover, slik de fremgår av foreningens nettsider, er ikke i samsvar med praksis de siste 

årene og Legeforeningens mal for vedtekter i fagmedisinske foreninger.  

Styret fremmer derfor forslag om helt nye vedtekter for foreningen. Forslaget er 

utarbeidet av Turid Thune og Petter Gjersvik og er basert på Legeforeningens mal for 

vedtekter for fagmedisinske foreninger, og der bestemmelser fra NFDVs nåværende lover 

eller siste tiårs praksis er tatt inn. Forslaget er tidligere sendt til alle medlemmer for 

kommentarer og deretter endret på ett punkt, nemlig punktet om en begrensning i 

funksjonstid for styremedlemmer. 

Følgende punkter i forslaget kommenteres særskilt: 

 

 Begrepet lover er endret til vedtekter i samsvar med Legeforeningens mal for 

fagmedisinske foreningsvedtekter 

 Formålsparagrafen er omformulert og oppdatert 

 Paragrafen om medlemskap er omformulert for å være i samsvar med Legeforeningens 

lover 

 Bestemmelsene om korresponderende medlemmer og æresmedlemmer er tatt ut 

 Bestemmelsene om utmelding og eksklusjon er tatt ut – dette er forhold som tilligger 

Legeforeningen 

 Antall styremedlemmer er endret til minst fire styremedlemmer og tilsvarende minst to 

varamedlemmer 

 Bestemmelsen om begrensning i antall år som styremedlem er beholdt, men 

omformulert   
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 Paragrafen om antall møter er ikke i samsvar med gjeldende praksis de siste årene og 

tatt helt ut 

 Foreningens høyeste organ betegnes generalforsamling (ikke årsmøte) for å skille dette 

møtet tydelig fra de faglige delen av årsmøtet 

 Kontingent er bestemt av Legeforeningens lover og tas derfor ut av vedtektene 

 

I dette brevet er tatt inn følgende vedlegg: 

 

 Forslag til nye vedtekter for NFDV 

 Legeforeningens mal for vedtekter i fagmedisinske foreninger 

 Gjeldende lover for NFDV 

 

Dette brevet vil være også tilgjengelige på NFDVs nettside om kort tid. 

 

For NFDVs styre:  

Petter Gjersvik, leder 



 3 

STYRETS FORSLAG TIL NYE 

 
Vedtekter for Norsk forening for dermatologi og venerologi 
 

Disse vedtektene er vedtatt av foreningens generalforsamling i Bergen 21.4.2017 og godkjent 
av sentralstyret i Den norske legeforening X.X.2017. 
 
 

§ 1  Navn 
Foreningen ble stiftet 27.1. 1915 under navnet Norsk dermatologisk forening. 
Foreningens navn er nå Norsk forening for dermatologi og venerologi, forkortet NFDV. På 
engelsk skal foreningen omtales som Norwegian Society of Dermatology and Venereology.  
 
§ 2 Forholdet til Den norske legeforening 
Foreningen er en fagmedisinsk forening i Den norske legeforening og omfattes av 
Legeforeningens lover. Disse vedtektene gjelder i tillegg. 
 
§ 3 Formål og oppgaver 
Foreningens formål er å fremme faget hud- og veneriske sykdommer. Foreningen skal styrke 
den teoretiske, kliniske og vitenskapelig kompetansen til norske spesialister og 
spesialistkandidater i faget og fremme deres faglige interesser overfor andre 
beslutningstakere. Foreningen skal bidra til å formidle kunnskap om hud- og veneriske 
sykdommer.  
 
§ 4 Medlemskap 
Foreningens medlemmer er medlemmer av Den norske legeforening som blir tilmeldt eller 
velger foreningen som sin fagmedisinske forening, i hovedsak spesialister i hud- og veneriske 
sykdommer og leger under spesialistutdanning i faget.  
 
Andre leger og forskere med sterk tilknytning til faget hud- og veneriske sykdommer kan 
søke styret om å bli tatt opp som assosierte medlemmer, men kan ikke velges inn i styret og 
har ikke stemmerett. 
 
§ 5 Foreningens organer 
Foreningens organer er: 

- Generalforsamling  
- Styre 
- Kurskomité 
- Forskningsutvalg 
- Ev. andre komiteer og utvalg 
- Valgkomité 

 
§ 6 Generalforsamling 
Generalforsamlingen (årsmøtet) er foreningens høyeste organ og er åpent for alle  
medlemmer. 
  
Generalforsamlingen skal behandle  

- Styrets årsmelding 
- Rapporter fra komiteer og utvalg 
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- Revidert regnskap 
- Budsjett 
- Ev. vedtektsendringer 
- Eventuelt valg av  

- leder og styre 
- kurskomité, forskningsutvalg og andre komiteer og utvalg 
- valgkomité 
- revisor 

 
Generalforsamlingen fastsetter ev. tilleggskontingent og kontingent for assosierte 
medlemmer, samt honorar og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer, og gjør vedtak i 
andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmer.  
 
Forslag om saker som skal behandles på generalforsamlingen må være innkommet til styret 
senest seks uker på forhånd. Generalforsamlingen og saklisten skal kunngjøres for 
medlemmene senest to uker på forhånd. 
 
Generalforsamlingen skal avholdes senest innen utgangen av august og ledes av foreningens 
leder eller en valgt møteleder.  
 
Vedtak på generalforsamlingen fattes med simpelt flertall blant fremmøtte medlemmer. Ved 
stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Avstemninger gjøres muntlig med 
mindre minst 1/3 av de fremmøtte medlemmene krever skriftlig avstemning. 
 
Styrets sekretær skriver protokoll, som skal sendes alle medlemmer for uttalelse og deretter 
godkjennes av styret. 
 
§ 7  Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Et slikt 
møte skal også avholdes dersom minst 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 
6 gjelder så langt de passer. Saker som skal behandles, skal fremgå av innkallingen. 
  
§ 8  Styret  
Styret består av leder og minst fire styremedlemmer. I tillegg velges minst to 
varamedlemmer i rangert rekkefølge.  
  
Styrets funksjonsperiode er 2 år, regnet fra 1.9. Styremedlemmer kan gjenvelges opptil tre 
ganger. 
 
Styret innkalles etter beslutning av leder eller når minst to styremedlemmer krever det og er 
beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved 
stemmelikhet dobbeltstemme. Sekretær skriver protokoll for alle styremøter. 
 
§ 9 Valgkomiteen 
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer og skal forberede valg av leder, styre (med 
varamedlemmer), kurskomité, forskningsutvalget og ev. andre komiteer og utvalg. 
Valgkomiteens innstilling skal sendes medlemmene senest 2 uker før generalforsamlingen.  
 
Styret forbereder valg av ny valgkomité. 
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§ 10  Regnskap og revisjon 
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Foreningens årsregnskap skal revideres av 
registrert eller statsautorisert revisor, som velges av generalforsamlingen etter innstilling fra 
styret.  
 
§ 12 Vedtektsendringer 
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst seks uker før en 
generalforsamling og utsendt til medlemmene minst to uker før. 
 
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer på 
generalforsamlingen. 
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Mal for vedtekter i fagmedisinske foreninger 
 

Valgfrihet er markert med ..... eller kursiv. 

 

 

Vedtekter for .............  
Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den xxxx godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten  ............ 

med virkning fra yyyy. Vedtektene er fastsatt av årsmøtet den ........ Godkjent av sentralstyret ....... 

 

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er ................... 

  

Kortformen ............ og initialene ............ kan benyttes. 

 

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening 

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet 

av foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover. 

 

§ 3 Formål og oppgaver 

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens  formål: 

 - 

 - 

 

§ 4 Medlemskap 

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger 

denne som fagmedisinsk forening.  

 

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet 

til foreningens fagområde/andre kriterier. Leger som søker assosiert medlemskap må være 

medlem i Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett og er ikke 

valgbare til styret. 

 

Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter 

varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen. 

 

§ 5 Æresmedlemmer 

Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som foreningen vil hedre i særlig grad. 

 

§ 6 Foreningens organer 

Foreningens organer er: 

Årsmøtet 

Styret 

Valgkomité 

Ev andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet. 

 

§ 7 Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang 

unntatt ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme. 

  

Årsmøtet skal behandle  

- styrets beretning 
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- revidert regnskap 

- kontingent for assosierte medlemmer 

- budsjett 

- vedtektsendringer 

- valg av styre 

- valg av revisor 

- valg av valgkomité 

- ev. andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet 

- forslag til medlemmer av spesialitetskomiteen (dersom denne oppgaven i 

vedtektene ikke er tillagt styret), jf Dnlfs lover § 3-6-4, 3. ledd. 

 

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og 

andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.  

 

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest .... 

uker før årsmøtet. 

 

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest ... uker på forhånd. 

 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av ....... 

  

Årsmøtet ledes av foreningens leder/valgt dirigent. 

 

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede 

medlemmer. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme. 

 

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. 

 

(Ev. bestemmelse om postvalg/elektronisk valg)  

 

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så langt de 

passer. 

  

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. 

 

§ 8  Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også 

avholdes dersom 1/5 av medlemmene krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de 

passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen 

  

§ 9  Styret  

Styret består av leder og ... styremedlemmer (min. 4). Det velges ... varamedlemmer i rangert 

rekkefølge. 

  

Styrets funksjonsperiode er ... år fra ..... (dato). 

 

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst ... styremedlemmer krever det. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har 

ved stemmelikhet dobbeltstemme. 

 

Det utarbeides protokoll fra styremøtene. 
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§ 10 Valgkomiteen 

Valgkomiteen består av leder og (min 2) ... medlemmer. 

  

Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode/ ev ......  år fra ..... 

  

Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall. 

 

Valgkomiteen forbereder valg av styre m/varamedlemmer, kurskomité og ev andre 

utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling skal 

fremlegges i årsmøte/vedlegges innkallingen.   

 

§ 11 Regnskap og revisjon 

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. 

 

Foreningens årsregnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor som velges av 

årsmøtet når det foreligger forslag om dette. 

 

§ 12 Vedtektsendringer 

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst ... måneder før årsmøtet 

og utsendt til medlemmene minst ... dager før møtet. 

 

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet. 

 

 

 

23.8. 2006//24.10. 2007/27.6. 2008/5.11. 2010/6.9. 2012/OB 
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Lover  
LOVER FOR NORSK DERMATOLOGISK SELSKAP 

(stiftet 27. januar 1915) 

§ 1. Foreningens navn 

Foreningens navn er Norsk Dermatologisk Selskap (forkortes NDS), og er en spesialforening av 

Den norske lægeforening. 

§ 2. Formål 

Selskapets formål er virke til dermatovenerologiens fremme, samt å hevde de fagkollegiale 

interesser. Utvikling av spisskompetanse, kvalitetssikring og forskning bør etterstrebes. 

§ 3. Medlemskap  

Som medlemmer opptas dermatovenerologer eller leger under utdannelse til dermatovenerologer 

som er medlem av Den norske lægeforening. Andre leger og forskere med sterk tilknytning til 

faget kan opptas som assosierte medlemmer, men kan ikke velges inn i styret og har ikke 

stemmerett. Leger som ønsker å bli medlem, må skriftlig søke om dette og medlemskapet må 

være anbefalt av to medlemmer.  

Alle medlemmer er kollektivt innmeldt i Nordisk Dermatologisk Forening.  

Utmelding skjer skriftlig til styret. 

Et medlem kan ekskluderes hvis mer en 3/4 av selskapets medlemmer stemmer for det.  

Medlemmer som ikke har betalt skyldig kontingent for 3 år eller mer, betraktes automatisk som 

utmeldt av selskapet.  

Utenlandske dermatovenerologer eller andre fagpersoner som på en utmerket måte har fremmet 

norsk dermatovenerologi kan velges til korresponderende medlem.  

Som æresmedlem kan velges personer som har gjort en særdeles store innsats for norsk 

dermatovenerologi. 

Forslag til æresmedlemskap og korresponderende medlem fremmes for styret. Godkjenning 

krever simpelt flertall på generalforsamlingen, hvoretter styret ordner med utnevnelsen. 

§ 4 Styret 
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Selskapets styre består av leder, nestleder, kasserer og sekretær og et styremedlem.  

Leder, nestleder og minst et av de øvrige styremedlemmer skal være spesialist i hud- og 

veneriske sykdommer. Både sykehusleger og privatpraktiserende leger bør være representert.  

Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er tilstede. I tilfelle stemmelikhet har 

lederen dobbeltstemme. Valg av styre og vararepresentanter forgår på generalforsamlingen i 

høstsemesteret.  

Hvert medlem velges for en periode på 2 år. Et medlem kan sitte maksimalt 8 år 

sammenhengende i styret.  

Styret skal utarbeide årsberetning om foreningens virksomhet. I denne skal inkluderes 

beretninger fra de oppnevne utvalg, samt revidert regnskap.  

§ 5. Møter 

Regulært avholdes 5 møter årlig, 3 i vårsemesteret og 2 i høstsemesteret. Styret avgjør tidspunkt 

for de ordinære møter.  

Interesserte leger har i alminnelighet adgang til selskapets møter.  

Det pålegges lederen eller en i styret å lede selskapets møter, samt ved sekretæren å meddele 

skriftlig om møtene (møtetid, sted og dagsorden) til samtlige medlemmer senest 2 uker i forveien. 

Sekretæren fører protokoll over møtene som kan gjøres tilgjengelig på forespørsel fra 

medlemmene.  

§ 6. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og holdes i forbindelse med årsmøtet. 

Saker som ønskes behandlet, må være innsendt til styret senest 6 uker før generalforsamlingen. 

Saksliste utsendes senest 2 uker før generalforsamlingen. Til valg og alminnelig avgjørelser 

kreves simpelt flertall blant de fremmøte.  

Avstemninger er åpne , men kan foregå skriftlig hvis minst 1/3 av medlemmene krever det. 

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det. 

Saksliste sendes da medlemmene minst 8 uker i forveien.  

Generalforsamlingen kan opprette og nedlegge komiteer som velges for 2-3 år med mulighet for 

gjenvalg . Komiteene skal fremlegge skriftlig årsmelding for styret.  
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Generalforsamlingen velger valgkomite på 3 medlemmer for 2 år. De kan gjenvelges en gang. 

Valgkomiteens forslag til valgene skal sendes medlemmene senest 2 uker før 

generalforsamlingen. 

§ 7. Kontingent  

Hvert medlem betaler årskontingent, som kreves innbetalt av kassereren ved utsendelse av 

innbetalingskort i begynnelsen av året. Æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og 

ordinære medlemmer over 70 år betaler ikke kontingent.  

Kontingentens størrelse avgjøres på forrige års siste møte ved 2/3 flertall blant de 

tilstedeværende medlemmer. Neste års kontingent blir uendret hvis ikke forslag om endring 

fremsettes for generalforsamlingen. 

§ 8. Lovendring. 

Forandringer i ovenstående lover krever til avgjørelse 2/3 flertall av selskapets fremmøtte 

medlemmer. 

 

VEDTATT 31.01.69 

REVIDERT 04.11.88 

REVIDERT nov. 1989 

REVIDERT nov. 1997 (avvist av gen. fors.) 

REVIDERT nov. 1998 

VEDTATT 6. November 1998 

Forslag til revisjon 1999 : § 3: uthevet: ... som er medlem av Dnlf. 
 

 
 
 


