
Vedtekter for Norsk nyremedisinsk forening 
Foreningen er av landsstyret i Den norske legeforening fra 1.1. 2007 godkjent som fagmedisinsk 

forening for spesialiteten nyresykdommer. Vedtektene ble vedtatt på NNFs årsmøte 22.11.07 og 

godkjent av sentralstyret den 13.02.08, med endringer vedtatt på årsmøtene 25.11.10. og 28.11.19. 

 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Norsk nyremedisinsk forening. 

 

§ 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 overordnede formål å 

samle norske leger og forskere med interesse for nyremedisin (nefrologi) til arbeidet med å fremme 

faget i Norge. Dette skal skje blant annet ved å holde møter med vitenskapelig program, ved å støtte 

nyremedisinsk forskning og ved undervisning for leger og annet helsepersonell. Foreningen skal også 

ivareta medlemmenes faglige interesser. 

 

§ 4 Medlemskap 

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt Norsk nyremedisinsk forening eller 

som velger Norsk nyremedisinsk forening som fagmedisinsk forening. Foreningen kan etter søknad 

oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til foreningens fagområde. 

Norske leger, som søker assosiert medlemskap, må være medlem av Dnlf. Årsmøtet fastsetter 

kontingent for assosierte medlemmer. Disse er ikke stemmeberettigede. Assosierte medlemmer som 

etter varsel ikke har betalt kontingent, blir utmeldt av foreningen. 

 

§ 5 Æresmedlemmer 

Som æresmedlemmer kan opptas leger som på fremragende vis har fremmet foreningens formål. 

Styret innstiller til årsmøtet kandidater til æresmedlemskap etter forslag fra medlemmene. 

Årsmøtet utnevner æresmedlemmer etter innstilling fra styret. 

 

§ 6 Foreningens organer 

Foreningens organer er 

Årsmøtet 

Styret 

Valgkomiteen 

Kurskomiteen 

Fagutvalg av leger i spesialisering (Fuxx) 

Ved behov kan styret oppnevne ytterligere komiteer eller utvalg, i den utstrekning man finner 

hensiktsmessig. 

 

§ 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 

Vedtektsendringer 

Valg av styre, kurskomité, Fuxx og valgkomité 

 

Årsmøtet fastsetter 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 12 uker før 

årsmøtet. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på forhånd. Årsmøtet avholdes 

innen 1. desember. 

 

Årsmøtet ledes av foreningens leder eller lederens stedfortreder. 

 

Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede 

medlemmene. Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. Valg skal skje i henhold til 

Dnlfs lover §3.3.3 Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landsstyremøter gis anvendelse så 

langt den/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 de stemmeberettigede 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, samt 2 varamedlemmer. Minst 3 av styrets medlemmer 

skal være spesialister i nyresykdommer. Leder og nestleder skal velges blant disse. 

Leder velges av årsmøtet. Styret velger selv sin nestleder og sekretær/kasserer. Minst 1 av 

styremedlemmene skal ved valgtidspunktet være i nyremedisinsk utdannelsesstilling. Minst 1 av 

medlemmene skal arbeide utenfor universitetsklinikkene. Styret med varamedlemmer velges for 2 år 

av gangen. Styret tiltrer 1. januar påfølgende år eller senest 2 måneder etter valget. Leder er 

foreningens representant i utenlandske organisasjoner og lignende hvor foreningen er representert 

og hvor det ikke velges særskilt representant. For å få kontinuitet i styret bør ikke mer enn 3 av 

medlemmene utskiftes samtidig. Kandidater til styret foreslås av en valgkomité. Styremøter innkalles 

av formannen eller når 2 

Styremedlemmer krever det. Styret kan fatte vedtak når 4 styremedlemmer eller 3  

Styremedlemmer og et varamedlem er tilstede. Styrevedtak fattes med enkelt flertall, i tilfelle 

stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. 

 

§ 10 Valgkomiteen 

Leder i valgkomiteen samt 2 medlemmer velges på årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode. 

Valgkomiteen forbereder valg av styre, kurskomité, Fuxx og valgkomité. 

Valgkomiteens innstilling fremlegges for årsmøtet. 

 



§ 11 Vedtektsendringer 

Forslag om vedtektsendringer må være innsendt til styret minst 12 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. 

 

§ 12 Publikasjoner underlagt Norsk nyremedisinsk forening 

Tidsskriftet Nefrologisk forum utgis av Norsk nyremedisinsk forening. Publikasjonenes formål er å 

bedre kommunikasjonen mellom norske nyremedisinere. Ansvarlig redaktør for Nefrologisk forum 

tilsettes av styret i Norsk nyremedisinsk forening. Redaktøren kan møte som observatør i Norsk 

nyremedisinsk forenings styre. Foreningen trekker opp retningslinjer for drift av Nefrologisk forum. 

Redaktøren oppnevner selv tekniske medarbeidere og redaksjonsmedlemmer. 

Styret oppnevner også en redaktør for nyreforeningens hjemmeside www.nephro.no. 


