Vedtekter for Norsk karkirurgisk forening (NKKF)
Organisasjonsnummer 993112321
Foreningen er godkjent av landsstyret i Dnlf 12.05.2006.
Godkjent som fagmedisinsk forening for spesialiteten karkirurgi med virkning fra
01.01.2007. Vedtektene ble opprinnelig fastsatt av årsmøtet og godkjent av
sentralstyret oktober 2008. Siste endring gjort ved årsmøtet 25.10.2018.

Kapittel 1 – Navn og formål
§ 1-1

Navn

i.
ii.
iii.

§ 1-2

Foreningens navn er Norsk karkirurgisk forening.
Initialene NKKF kan benyttes.
Foreningens engelske navn er Norwegian Society for Vascular Surgery.

Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og
omfattes av Den norske legeforenings lover.

§ 1-3

Formål

I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens
formål:
i.

ii.

å fremme utviklingen innen karkirurgi i vid forstand ved å samle
fagpersoner med interesse for fagområdet til blant annet møtevirksomhet
med vitenskapelig program
å ivareta medlemmenes faglige interesser og stimulere til forskning innen
karkirurgi

Kapittel 2 – Medlemskap
§ 2-1

Medlemmer

Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som
velger denne som fagmedisinsk forening.

§ 2-2

Assosierte medlemmer

Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har
interesse for karkirurgi. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i
Dnlf.
Assosierte medlemmer:
i.
ii.
iii.

§ 2-3

som ikke er leger har ikke stemmerett under årsmøtet.
har talerett under årsmøtet.
som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.

Korresponderende medlemmer

Korresponderende medlemmer er medlemmer av Dnlf som har hovedmedlemsskap i
en annen, relevant fagmedisinsk forening. Korresponderende medlemmer:
i.
ii.
iii.

§ 2-4

kan innvoteres på årsmøtet som medlemmer etter anbefaling fra styret.
betaler ikke kontingent.
har ikke talerett eller stemmerett på årsmøtet.

Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet etter anbefaling fra styret utnevne enhver som
foreningen vil hedre i særlig grad.

Kapittel 3 – Organer
§ 3-1-1

Årsmøte

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:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

styrets årsberetning
revidert regnskap
kontingent for assosierte medlemmer
budsjett
vedtektsendringer
valg av styre
valg av revisor
valg av valgkomité
valg av andre faste utvalg/komiteer opprettet av årsmøtet
fastsettelse av eventuelle honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon
for tapt inntekt
andre saker som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3.
Saksliste: Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til
styret senest tre uker før årsmøtet. Årsmøtet skal kunngjøres av styret med saksliste
for medlemmene senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av november. Årsmøtet ledes av foreningens
leder.
Et saksvedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte
stemmeberettigede medlemmene. Ved stemmelikhet har foreningens leder
dobbeltstemme.
Saker til eventuelt kan meldes inn frem til start av årsmøtet, men må godkjennes av
flertallet i styret.
Vedtektsendringer: Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret
senest fire uker før årsmøtet og alle forslag om endringer i vedtektene skal foreligge
medlemmene senest to uker før årsmøtet.
En vedtektsendring under årsmøtet krever 2/3 flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede medlemmene.
Referat: Det skal foreligge referat fra årsmøtet og dette skal foreligge medlemmene
senest fire uker etter årsmøtet.

§ 3-1-2

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Styret
plikter å kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom minst 1/3 av medlemmene
ønsker dette. Bestemmelsene i § 3-1-1 gjelder så langt de passer. Saker som skal
behandles skal fremgå av innkallingen.

§ 3-2

Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og tre
styremedlemmer, hvorav ett styremedlem skal være FUNK-representant. Det velges
ikke varamedlemmer. Alle styrets posisjoner velges særskilt.
Styrets funksjonsperiode er to år fra 1.januar året etter at valget finner sted.
Valg avholdes i samme år Dnlf avholder valg av sentralstyre.
Styret innkalles etter beslutning av leder eller når minst to andre styremedlemmer
krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av styrets medlemmer er til
stede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Det skal lages referat fra styremøtene.

§ 3-3

Valgkomité

Valgkomitéen består av leder og to medlemmer.
Valgkomitéen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode. Valg av
valgkomité skjer ved simpelt flertall.
Valgkomitéen forbereder valg av styre og andre aktuelle organ underlagt NKKF eller
representasjon i andre foreninger hvor NKKF skal være representert. Valgkomitéens
innstilling skal fremlegges under årsmøtet.

§ 3-4

Forskningsutvalg

Forskningsutvalget (FU) skal arbeide for å fremme karkirurgisk forskning i Norge. Det
skal være et nettverk og en møteplass for forskningsinteresserte karkirurger i og
utenfor akademia, og stimulere til samarbeid mellom de ulike fagmiljøene i Norge. FU
skal stimulere til å knytte internasjonale kontakter, og være tilgjengelig for rådgivning
ved forskningsprosjekter blant medlemmene i NKKF.
Forskningsutvalget skal lage en årlig rapport over egen aktivitet, som presenteres på
foreningens årsmøte. Forskningsutvalget har ansvar for å evaluere og premiere frie
foredrag under foreningens faglige sammenkomster, herunder også Høstmøtet og
Vintermøtet.
Bestemmelser ved valg av Forskningsutvalget og oppgaver:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

FU skal bestå av maksimalt åtte personer.
FU har en funksjonstid på fire år og medlemmene i FU velges under
NKKFs årsmøte hvert fjerde år, med mulighet for gjenoppnevning.
Hvert universitetssykehus bør være representert
Det bør være én representant fra karkirurgisk avdeling utenfor
universitetssykehusene
Det kan være én representant fra annet forskningsmiljø tilknyttet karkirurgi
Leder av FU velges under årsmøtet og har møterett på NKKFs styremøter
Leder eller annen representant fra NKKFs styre har møterett under FUmøtene
FU bør ha et tett samarbeid med NORKAR

Kapittel 4 – Økonomi, regnskap og revisjon
Foreningens regnskapsår er kalenderåret.
Foreningens årsregnskap revideres av registrert eller statsautorisert revisor, som
velges av årsmøtet når det foreligger forslag om dette.

Vedlegg
http://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/dnlf-lover/den-norskelegeforenings-lover/

