Vedtekter i Norsk forening for klinisk farmakologi
Foreningen er av sentralstyret i Dnlf den 23.08.06 godkjent som
fagmedisinsk forening for spesialiteten klinisk farmakologi. Vedtektene ble
fastsatt av årsmøtet den 13.12.06 og godkjent av sentralstyret 18.01.07.
Disse vedtekter ble sist endret på årsmøtet den 08.11.18.
§1
Navn
Foreningens navn er Norsk forening for klinisk farmakologi.
Kortformen klinisk farmakologi og initialene NFKF 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:
Å fremme faget klinisk farmakologi og toksikologi og dermed bidra til
rasjonell bruk av legemidler, og øke kunnskap om og redusere
skadevirkninger av legemidler, rusmidler og kroppsfremmede forbindelser.
Dette målet skal nås ved:
1. Analysevirksomhet og fortolkning
2. Undervisning
3. Rådgivning og informasjon
4. Bivirkningsforebyggende arbeid
5. Forskning
§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.
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.

1

§6
Foreningens organer
Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Fagutvalg for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (FUKF)
Valgkomité
§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
- revidert regnskap
- kontingent for assosierte medlemmer
- budsjett
- vedtektsendringer
- valg av styre
- revisor
- valgkomité
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 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av desember måned.
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.
Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis
anvendelse så langt denne 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
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dette. Bestemmelsene i §7 gjelder så langt de passer. Saker som skal
behandles skal fremgå av innkallingen.
§9
Styret
Styret består av leder og 5 styremedlemmer, samt 1 vara medlem med
møterett. Leder velges særskilt og skal ha mer enn halvparten av
stemmene fra de stemmeberettigede på årsmøte. Valg av
styremedlemmer/varamedlem skjer ved simpelt/relativt flertall. Styret
konstituerer seg selv med nestleder, sekretær og kasserer. Gjenvalg
kan finne sted.
Styret settes sammen av medlemmer/varamedlem fra Oslo, Bergen,
Trondheim og Tromsø. Fra Oslo velges det to personer som
medlemmer/varamedlem hvorav en fra generell klinisk farmakologi og
en fra rettstoksikologi. Ett av medlemmene bør være lege i
spesialisering.
Styrets funksjonsperiode er 2 år fra valgdato/årsmøte.
Styret innkalles etter beslutning fra leder eller hvis minst to
styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer
er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Varamedlem
innkalles til styremøtene, men har ikke stemmerett når styret ellers er
fulltallig.
Det utarbeides protokoll fra styremøtene.
§ 10 Fagutvalg for leger i spesialisering i klinisk farmakologi
(FUKF)
Fagutvalg for leger i spesialisering i klinisk farmakologi (FUKF) utgjøres
av alle LIS som er medlemmer av NFKF. Utvalget ledes av sittende LISmedlem i NFKF-styret, eller velges av LIS på årsmøtet dersom styret
ikke har LIS-medlem. FUKF møtes årlig i tilknytning til NFKFs årsmøte.
FUKF har ansvar for å fremme forslag til LIS-representant til
Spesialitetskomiteen i klinisk farmakologi.
§11
Valgkomiteen
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer. Valgkomiteen velger
selv leder. Valgkomiteen kan gjenvelges.
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres
funksjonsperiode.
Valg av valgkomité skjer ved simpelt/relativt flertall.
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Valgkomiteen forbereder valg av styre med varamedlemmer, revisor og
ev. andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet.
Valgkomiteens innstilling skal fremlegges i årsmøtet/vedlegges
innkallingen.
§12
Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst to
måneder før årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før
møtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede i årsmøtet.
Oslo 16.08.19/MA
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