
Vedtekter for Norsk Onkologisk Forening Org nr 988494755 
 

Foreningen er av sentralstyret i Dnlf godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten onkologi. 

Vedtektene er fastsatt av årsmøtet 1984. Etter gjennomgang og revidering ble de godkjent av sentralstyret…  

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Norsk Onkologisk Forening (NOF) 

 

§ 2 Forholdet til Den norske lægeforening 

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske lægeforening 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: 

  

a) Samle leger og forskere med interesse for medikamentell onkologi og stråleterapi, og 

styrke dette fagets stilling i norsk medisin og ved norske sykehus. 

 

b) Fremme fagets utvikling når det gjelder klinisk virksomhet, utdannelse og vitenskap. 

 

§ 4 Medlemskap 

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen ved oppnådd 

spesialitet, eller som velger denne som fagmedisinsk forening.  

 

§ 5 Æresmedlemmer 

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

Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan etter innstilling fra foreningens styre 

innvoteres på årsmøtet. 

 

§ 6 Foreningens organer 

Foreningens organer er: 

Årsmøtet 

Styret 

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 

- valg av leder  

- revisor 

- valgkomité 
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Leder velges av årsmøte. Øvrige styrefunksjoner bestemmes av styre. Dersom leder fratrer fra 

vervet i en valgperiode skal styret oppnevne en fungerende leder blant øvrige 

styremedlemmer inntil neste valg. 

 

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

5 uker før møtet avholdes. 

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd. 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av november. 

  

Årsmøtet ledes av foreningens leder. 

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. 

  

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. 

 

§ 8  Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 4 ukers frist. Slikt møte skal også 

avholdes dersom 1/3 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 4 styremedlemmer. Det velges 4 varamedlemmer i rangert 

rekkefølge. 

  

Styrets funksjonsperiode er 2 år fra årsmøte. 

 

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst 2 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. 

 

§ 10 Valgkomiteen 

Valgkomiteen består av leder og ytterligere min 2 medlemmer. 

Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styrets funksjonsperiode. 

 

§ 11 Vedtektsendringer 

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minimum 6 uker før årsmøtet 

og utsendt til medlemmene minst 4 uker før møtet.  

 

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