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I samsvar med foreningens vedtekter velger Norsk medisinstudentforenings Valgmøte 
redaksjonskomité for påfølgende år. Redaksjonskomiteens rolle og mandat er beskrevet 
i dette dokumentet. 
 
 
Redaksjonskomiteens oppgaver 
 
Redaksjonskomiteen har som mål å gjøre muliggjøre en god forberedelsesprosess og en  
effektiv behandling under landsmøtet av vedtekter, arbeidsprogram og politisk 
måldokument (foreningens styringsdokumenter). 
 
Redaksjonskomiteens oppgaver er å samle inn alle endringsforslag som leveres til 
foreningens vedtekter, arbeidsprogram og politisk måldokument, sortere og nummerer 
disse, og klargjøre for utsending til delegatene i tråd med gjeldende frister. En oppdatert 
samling med endringsforslag sendes delegatene ved Landsmøtets åpning. 
 
Redaksjonskomiteen har fått delegert mandat til å innstille på vedtak i behandlingen av 
endringsforslagene til foreningens styringsdokumenter. Mer om dette i kapittelet 
”Redaksjonskomiteens innstillinger”. 
 
Redaksjonskomiteen deltar under foreningens Landsmøte og tar fortløpende imot 
endringsforslag og behandler disse fram til satt frist for det enkelte dokument. 
Redaksjonskomiteen samarbeider med ordstyrerbenken for å finne rett rekkefølge for å 
behandle forslagene. 
 
Redaksjonskomiteen presenterer sitt arbeid under Landsmøtet og skriver i etterkant en 
beretning og erfaringsskriv, som sendes Nasjonalt Styre. 
 
Redaksjonskomiteen oppdaterer styringsdokumentene etter Landsmøtets vedtak og går 
i etterkant av Landsmøtet over dokumentene og foretar redaksjonelle endringer. 
Redaksjonelle endringer omfatter oppretting av stavefeil, grammatikk, særskrivningsfeil 
og feilnummereringer. 
 
 
Redaksjonskomiteens arbeidsmåte 
 
Om ingen leder er valgt av Valgallmøtet, internkonstituerer  redaksjonskomiteen seg 
selv. Redaksjonskomiteens funksjonstid følger styreåret og går fra januar til desember, i 
henhold til vedtektene 6.2.2.p. 
 
Gjeldende forslagsskjema skal benyttes for alle endringsforslag. Det skal være 
forslagsstillers oppgave å benytte dette, og redaksjonskomiteens oppgave å gjøre dette 
tilgjengelig. 
 



Redaksjonskomiteen skal sette forslagsstillere med endringsforslag på samme punkt i 
kontakt med hverandre, for å muliggjøre omforente forslag allerede i forkant av 
Landsmøtet. Redaksjonskomiteen kan jobbe sammen med forslagsstiller for å forbedre 
forslag der de finner det nødvendig, og har mulighet til å sende inn alternative forslag 
eller nye forslag som gruppe. Redaksjonskomitéen anbefales å sende inn alternative 
forslag fra og med ti dager før Landsmøtets start. Redaksjonskomitéen har mulighet til å 
stryke duplikatforslag. Redaksjonskomiteen kan også dele opp forslag, der en slik 
oppdeling anses å tjene behandlingen av forslaget. 
 
Alle endringsforslag skal nummereres av redaksjonskomiteen, etter en konvensjon som 
samler forslag på samme kapitler og punkter, og angir til hvilket dokument endringen er 
foreslått. Nummereringen på forslagene skal ikke endres etter utsending til delegatene. 
Unntaket fra dette er markeringer for å vise at det er flere forslag på samme punkt.  
 
Redaksjonskomiteen skal i sine utsendelser til delegatene benytte pdf-format. 
 
Under Landsmøtet skal redaksjonskomiteen strebe etter å fortløpende oppdatere 
delegatene på nye endringsforslag, og jobbe med forslagsstillere om omforening av 
lignende forslag. 
 
Etter oppdatering av styringsdokumentene og gjennomgang for redaksjonelle 
endringer, skal de foretatte redaksjonelle endringer fremheves og oversendes Nasjonalt 
Styre for godkjenning. Det er etter dette Nasjonalt Styre som overtar ansvaret for 
formatering og offentliggjøring av styringsdokumentene. 
 
 
Redaksjonskomiteens innstillinger 
 
Redaksjonskomiteen er blitt delegert Nasjonalt styres mandat til å innstille på vedtak i 
behandlingen av styringsdokumentene. Følgende prinsipper skal ligge til rette for 
redaksjonskomiteens innstillinger. 
 
Innstillinger til vedtektene: 

• Redaksjonskomiteen innstiller alle endringsforslag ”Ikke vedtatt”. 
• Redaksjonskomiteen kan likevel gi sin vurdering av forslaget, positiv eller 

negativ, i forslagsskjemaet. 
 
Innstillinger til Politisk måldokument: 

• Redaksjonskomiteen kan innstille endringsforslag til vedtektene ”Ikke vedtatt” 
om et eller flere  av følgende er tilfelle: 

o Forslaget strider mot foreningens vedtekter 
o Forslaget innebærer et vesentlig skifte bort fra gjeldende politikk 
o Forslaget vurderes å tjent med en aktiv avstemming 
o Forslaget anses å ikke høre hjemme i Politisk måldokument 
o Forlaget er trenger store redaksjonelle endringer for å holde 

tilfredsstillende kvalitet 
o Tolkningen av forslagsteksten er usikker 
o Ellers innstiller Redaksjonskomiteen alle forslag ”Vedtatt”. 

 



Innstillinger til arbeidsprogrammet: 
• Nasjonalt styre innstiller helhetlig forslag til nytt arbeidsprogram. Det er 

endingsforlag til dette forslaget som behandles av Redaksjonskomiteen og 
Landsmøtet, med mindre det foreligger forslag om å ta utgangspunkt i et annet 
helhetlig forslag. 

• Redaksjonskomiteen kan innstille endringsforslag til arbeidsprogrammet ”Ikke 
vedtatt” om et eller flere  av følgende er tilfelle: 

o Forslaget strider mot foreningens vedtekter 
o Forslaget vurderes å tjent med en aktiv avstemming 
o Forslaget anses å ikke høre hjemme i arbeidsprogrammet 
o Forslaget innebærer et vesentlig økning i arbeidsbelastning for 

tillitsvalgte 
o Forslaget innebærer et vesentlig skifte bort fra gjeldende prioriteringer, 

eller anses å komme i konflikt med andre programpunkter 
o Forlaget er trenger store redaksjonelle endringer for å holde 

tilfredsstillende kvalitet 
o Tolkningen av forslagsteksten er usikker 

• Ellers innstiller Redaksjonskomiteen  alle forslag ”Vedtatt”. 
 
 
Til alle innstillinger oppgir redaksjonskomiteen sin vurdering og begrunnelse skriftlig 
på forslagsskjemaet. Redaksjonskomiteen gjør disse vurderinger på bakgrunn av sin 
erfaring i foreningen, men kan konsultere med andre. 
 
Forslag som kommer inn etter gjeldene frist, ikke oppfyller krav etter vedtektene, 
mangler forslagsstiller eller av Redaksjonskomiteen anses som ikke praktisk mulig å 
vedta, realitetsbehandles ikke av redaksjonskomiteen. 
 


