
NFS styre fremmer forslag til lovendring til behandling på NFS generalforsamling 2018. 

Bakgrunn: Styret ønsker å utarbeide et lovforslag om å gå vekk fra varamedlemmer. Per i dag 
gjøres det i praksis ingen forskjell på varamedlemmer og ordinære styremedlemmer. NFS sin 
aktivitet har økt betraktelig de senere årene og styret er helt avhengig av at alle tar sin del av 
jobben med å få gjennomført alle aktiviteter. Da lovendringer må vedtas på to etterfølgende 
generalforsamlinger får vedtaket ingen følger for valget 2018.  

 

Forslaget innebærer endringer i foreningens lover, §§ 5 og 6: 

 

§ 5. Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling holdes innen utgangen av april måned og ledes av NFSs styreleder eller 
ved dennes fravær nestleder eller et annet av styrets medlemmer. 

Innkalling til generalforsamling med angivelse av dagsorden skjer ved direkte melding til det enkelte 
medlem, avsendt senest 1 måned i forveien. Sakspapirer sendes ut senest 14 dager i forveien. 
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uten hensyn til de fremmøttes antall.  

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen 1.februar. 

Følgende saker skal behandles på generalforsamlingen: 

• styrets årsberetning  
• kontrollert regnskap  
• kontrollkomiteens kommentarer 
• fastsetting av kontingenter  
• innsendte forslag eller forslag fremmet av styret  
• valg av: styreleder og styremedlemmer, valgkomitè bestående av tre medlemmer, 

kontrollkomité bestående av to medlemmer.  

Styrets forslag til budsjett fremlegges til orientering for fastsetting av kontingent. 

Styreleder og styremedlemmer velges for to år, valgkomitè og kontrollkomité for ett år av gangen, 
maksimalt for fire valgperioder på rad. 

Alle valg foregår ved skriftlig eller elektronisk avstemning. Er det imidlertid bare foreslått én kandidat 
til et tillitsverv, kan voteringen foregå ved håndsopprekking. Alle andre avstemninger kan foretas ved 
håndsopprekking hvis ingen forlanger skriftlig avstemning. Med unntak av lovendringer kreves 
simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslag. 

For å vedta lovendringer kreves at minst en tredjedel av NFSs medlemmer har avgitt stemme. Hvis 
ikke det nødvendige antall stemmer avgis, kan samme forslag vedtas av den påfølgende 
generalforsamlingen med 2/3 flertall uten hensyn til antall avgitte stemmer. 

Medlemmer som ikke møter på generalforsamlingen, kan innsende forhåndsstemme til NFSs 
sekretariat. Frist for innsending av forhåndsstemme skal angis i innkallingen. 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det påkrevet, eller når 1/5 av 
medlemmene ved skriftlig henvendelse til styret forlanger det, og meddeler de saker som ønskes 
behandlet. Innkallingen skjer som for ordinær generalforsamling. 

Slettet: ,

Slettet:  og varamedlemmer

Slettet: , varamedlemmer



 

§ 6. NFSs styre 

NFSs styre består av styreleder, nestleder og åtte medlemmer. NoPSA (Norwegian Pharmacy Student 
Association) har observatør i styret med tale- og forslagsrett. Styret konstituerer seg selv. 

Generalforsamlingen velger fem av styrets faste medlemmer hvert år. Trer lederen ut i 
funksjonsperioden, velger den gjenværende del av styret en stedfortreder blant styrets medlemmer. 
På førstkommende generalforsamling velges ny leder for resten av den uttrådtes funksjonsperiode. 
Trer et styremedlem ut i funksjonsperioden, velges på førstkommende generalforsamling en 
stedfortreder for resten av den uttrådtes funksjonsperiode. 

Styrets avgjørelse skjer ved flertallsbeslutning. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende leders 
stemme utslaget. 

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. 

Styret foreslår medlemmer til valgkomité og kontrollkomité. 

Styret representerer NFS og fatter alle beslutninger som ikke etter lovene er tillagt 
generalforsamlingen. Styrelederen og de personer som styret peker ut, kan tegne NFS. 

Slettet: ,

Slettet: fire 

Slettet:  og fire møtende varamedlemmer uten stemmerett

Slettet: tre 


