Vedtekter for Norsk kirurgisk forening
Vedtatt på Årsmøtet 04.11.1927 med revisjon vedtatt av Årsmøtet (tidligere generalforsamlingen)
den 03.11.1939 / 02.11.1946 / 31.10.1953 / 29.10.1964 / 25.10.1984 / 26.10.1995 / 23.10.1997 /
24.10.2002 / 21.10.2004 / 26.10.2006 og 25.10.2007

Foreningen er av sentralstyret i Den norske lægeforening den 16.11. 2006 godkjent som
fagmedisinsk forening for spesialiteten generell kirurgi.
§1
Navn
Foreningens navn er Norsk kirurgisk forening og initialene NKF kan benyttes.
Foreningens engelske navn er The Norwegian Surgical Association.
§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 Legeforeningens lover.
§3
Formål og oppgaver
I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens
formål:
I.

Å fremme kirurgiens utvikling i Norge. Foreningen er en fellesorganisasjon for de
kirurgiske hovedspesialiteter og grenspesialiteter. Foreningen skal arbeide for
utviklingen av de kirurgiske spesialitetene til beste for de kirurgiske pasientene.

II.

Å virke for sykehusvesenets utvikling.

III.

I samarbeid med Den norske lægeforening å sikre sine medlemmers stilling sosialt og
økonomisk med særlig henblikk på lønns- og arbeidsvilkår som gir kirurgene
muligheter til å følge med i fagets utvikling, samt å arbeide for at ansettelser og
avansement skjer ut fra medisinske kvalifikasjoner.

§4
Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Legeforeningen som blir tilmeldt foreningen eller
som velger denne som fagmedisinsk forening.
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til
foreningens fagområde. Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett.
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter
varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.
§5
Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan årsmøtet velge enhver som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for
kirurgien eller for Norsk kirurgisk forening og som foreningen vil hedre i særlig grad.
Forslag til nye æresmedlemmer må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
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§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
 Saker forelagt av styret
 Saker forelagt av medlemmene
 Revidert regnskap
 Fastsettelse av styrehonorarer m.v.
 Kontingent til assosierte medlemmer
 Budsjett
 Vedtektsendringer
 Valg av - Styre
- Revisor
- Traumeutvalg
- Valgkomité
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 4 uker
før årsmøtet. Forslag om lovendring, eksklusjon og andre viktige saker må være kunngjort for
medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til
årsmøtet, kan av styret forelegges medlemmene til skriftlig avstemning.
Årsmøtet – med foreløpig program - skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker på
forhånd og skal avholdes innen utgangen av oktober måned.
Årsmøtet ledes av en valgt dirigent.
Årsmøtet fastsetter honorar til leder og andre styremedlemmer.
Valgkomiteens leder og de to revisorene legger fram forslag til styrehonorar.
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede
medlemmer.
Ved stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme.
Valg skal skje i henhold til Legeforeningens lover § 3-3-3
Årsmøtet kan med flertallsbeslutning bestemme at valgene skal foregå skriftlig.
Årsmøtet velger leder, én representant for generell kirurgi og én lege i kirurgisk utdanning for
2 år om gangen med adgang til gjenvalg.
Årsmøtet velger to revisorer for 2 år om gangen.
Bestemmelsene i forretningsorden for Legeforeningens landsstyremøter gis anvendelse så
langt denne passer.
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.
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§8
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også
avholdes dersom minst 30 medlemmer krever dette. Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt de
passer. Saker som skal behandles skal fremgå av innkallingen.
§9
Styret
Styret består av følgende representanter:
Leder
Styremedlemmer:
 En representant for generell kirurgi
 En lege i kirurgisk utdanning
Lederne av følgende fagmedisinske foreninger med nestleder som vara:
 Norsk barnekirurgisk forening
 Norsk foren. for bryst- og endokrinkirurgi
 Norsk foren. for gastroenterologisk kirurgi
 Norsk karkirurgisk forening
 Norsk nevrokirurgisk forening
 Norsk ortopedisk forening
 Norsk plastikkirurgisk forening
 Norsk thoraxkirurgisk forening
 Norsk urologisk forening
Styrets funksjonsperiode er 2 år gjeldende fra 1. januar i år som begynner med like tall.
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer er til stede.
Leder har ved stemmelikhet dobbelstemme. Det utarbeides protokoll fra styremøtene.
Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til årsmøtet, kan av styret forelegges
medlemmene til skriftlig avstemning.
Andre møter og kurs arrangeres ved behov etter styrebehandling.
Foreningen betaler etter regning alle nødvendige utgifter for styremedlemmenes reiser i
foreningens anliggender. Styret ansetter nødvendig lønnet hjelp til kontorarbeid,
økonomiarbeid o.l.
§ 10 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer.
Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styres funksjonsperiode.
Valg av valgkomité skjer ved simpelt flertall.
Valgkomiteen forbereder valg av leder, én representant for generell kirurgi, én lege i kirurgisk
utdanning og evt. andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet.
Valgkomiteens innstilling skal fremlegges i årsmøtet.
§ 11 Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 2 måneder får årsmøtet
og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet.
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