
Vedtatt på generalforsamling 6. februar 1969 
med senere endringer, senest 10. mars 2021 

 
§ 1. Navn og formål. 

Foreningens navn er Norske sykehusfarmasøyters forening (Norwegian Association of Hospital Pharmacists). 
Foreningens initialer er NSF. 
Foreningen er en landsomfattende sammenslutning med den oppgave å virke for sykehusfarmasiens utvikling i 
Norge, samt å arbeide for medlemmenes faglige interesser. 
 

§ 2. Organisasjonsmessig tilknytning. 
NSF er en uavhengig farmasifaglig organisasjon. NSF’s generalforsamling kan med 2/3 flertall vedta samarbeid 
eller medlemskap i nasjonal og/eller internasjonal forening. 

 
§3. Medlemmer. 

Som ordinære medlemmer kan være farmasøyter som har hovedstilling i sykehusapotek, helseforetak, 
kommuner, universitet, høyskoler eller offentlige etater og departementer. Som studentmedlemmer kan være 
farmasistudenter i Norge, eller norske studenter ved farmasøytiske utdanningssteder i utlandet. 
Andre personer med spesiell tilknytting til eller interesse for sykehusfarmasien kan være støttemedlemmer. 
Støttemedlemmer og studentmedlemmer har ikke stemmerett og kan ikke inneha tillitsverv eller være medlem av 
arbeidsutvalgene i faggruppene. Spørsmål om medlemskap avgjøres av styret. 
 

§ 4. Generalforsamling. 
Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mars hvert år. Styret fastsetter tid og sted og foretar 
innkalling med 1 måneds varsel. 
Den ordinære generalforsamling skal: 
1. Godkjenne innkalling og saksliste. 
2. Velge ordstyrer og referent(er). 
3. Behandle og godkjenne årsberetning. 
4. Godkjenne regnskapene for foreningen inkl. faggruppene, samt stemme over ansvarsfrihet for samme. 
5. Fastsette kontingent til foreningen, og vedta budsjett for foreningen. 
6. Foreta valg av a) leder, b) styremedlemmer, c) varamedlem(mer), d) revisorer og valgkomité. 
7. Behandle vedtektsendringsforslag. 
8. Behandle framsatte forslag. Forslag til saker som ønskes behandlet, må sendes styret minst 5 uker før 
generalforsamlingen slik at de kan bekjentgjøres sammen med innkalling. 
Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når 1/5 av medlemmene krever det, eller når Styret finner det 
nødvendig. 
 

§ 5. Valgregler. 
Alle valg foregår skriftlig. Stemmegivning foregår enten ved personlig frammøte eller ved forhåndsstemme. 
Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk. Stemmeseddelen kan inneholde inntil 1 -ett- navn på leder, inntil 3-tre- 
navn på styremedlemmer og inntil 2 – to navn på varamedlemmer, foruten inntil 2 -to- navn på revisorer.  
Valgkomiteen består av 4 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år om gangen, 2 medlemmer er på valg hvert 
år. 
Den som oppnår stemmer som leder, men ikke blir valgt, får disse stemmene medregnet ved valget på 
styremedlemmer eller varamedlemmer. Den som oppnår stemmer som styremedlem, men ikke blir valgt, får 
disse stemmer medregnet ved valget på varamedlemmer. Dersom ett eller flere styremedlemmer ikke fullfører 
sin valgperiode, kompletteres styret på generalforsamlingen ved at de(n) som får flest stemmer som styremedlem 
uten å bli valgt for to år, velges som styremedlem(mer) for ett år. 
Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 
 

§ 6. Styret. 
Styret består av leder, valgt for to år, samt 6 styremedlemmer, valgt for to år ad gangen, idet tre medlemmer trer 
ut hvert annet år. To varamedlemmer velges hvert år. Dersom styremedlemmer ikke fullfører valgperioden, tar 
varamedlemmene deres plasser i styret fram til neste generalforsamling. Varamedlemmer inntrer i styret i 
henhold til antall stemmer de har fått. 
Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. 
Over styrets forhandlinger føres protokoll. 
 
 
 



§ 7. Kommunikasjon mellom styret og medlemmene 
Styret forplikter seg til å holde sine ordinære medlemmer oppdatert med hensyn til styrets arbeid via 
hjemmesidene og jevnlige informasjons-e-poster. 

 
§ 8. Faggrupper. 

NSF's faggrupper er faglig, økonomisk og organisatorisk underlagt NSF's styre. Faggrupper opprettes og 
nedlegges av generalforsamlingen etter forslag fra styret. Generelle retningslinjer for faggruppene vedtas av 
generalforsamlingen. Den enkelte faggruppes retningslinjer godkjennes av styret. Alle faggrupper velger et 
arbeidsutvalg av og blant sine medlemmer. NSF’s styre skal minst én gang i året innkalle til strategimøte hvor 
representanter for faggruppene og styret deltar. 
 

§ 9. Administrasjon. 
Styret har ansvaret for sekretariatsarbeidet og orienterer generalforsamlingen om hvilken løsning som velges. 
Regnskap for foreningen og faggruppene: Bilag lagres i minst 5 år samt regnskapene i minst 10 år. Signeringsrett 
på vegne av foreningen har leder og nestleder i fellesskap. 
 

§10 Valgkomité 
Valgkomiteen fremmer forslag til de valg som Generalforsamlingen skal foreta, dvs. valg til NSF sitt styre og 
revisorer. I sitt arbeid skal valgkomiteen legge vekt på å oppnå bred representasjon.  
Styret i NSF fremmer forslag til valg til valgkomité 
 

§ 11. Vedtektsendringer. Oppløsning. 
Endringer i disse vedtekter krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringsforslag må sendes styret minst 5 
uker før generalforsamlingen slik at de kan vedlegges innkallingen. 
De samme regler gjelder for oppløsning. 


