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Vedtekter  for 

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid 
Vedtatt på årsmøte 06.06.2018 

§ 1 NAVN   
Foreningens navn er Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid - NEMFO.  
 
NEMFO er et faglig nettverk for personer, institusjoner og virksomheter innen miljørettet 
folkehelsearbeid.  
 
§ 2 FORMÅL  
NEMFO har som formål å bidra til samarbeid og erfaringsutveksling innen miljørettet 
folkehelsearbeid, gjennom å: 

• Heve kompetansen og bidra til en mer ensartet miljørettet helseverntjeneste 
• Fremme forståelse for betydningen av miljørettet helsevern i folkehelsearbeidet 
• Være pådriver overfor myndigheter og ulike sektorer i samfunnet for å øke 

kompetansen om miljørettet folkehelsearbeid 
• Være en synlig aktør og samarbeide med andre foreninger om miljørettet 

folkehelsearbeid 
• Arrangere faglige seminarer 

 
§ 3 MEDLEMSKAP  
Medlemskap kan inngås av enkeltpersoner, virksomheter og institusjoner som arbeider med 
folkehelsearbeid eller som har interesser innenfor NEMFOs formål. Tvilstilfeller avgjøres av 
styret. 
 
§ 4 MEDLEMSKONTINGENT 
Medlemskontingenten fastsettes årlig av årsmøtet.  
 
§ 5 GODTGJØRELSE 
Styremedlemmer, varamedlemmer, samt medlemmer utnevnt av styret i arbeidsgrupper kan 
motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter. Styret kan inngå avtaler om godtgjøring for 
særskilte oppgaver. Utgifter til godtgjøring skal fremgå av regnskapet. 
 
§ 6 NEMFOS ORGANER  
NEMFOs organer er Årsmøtet og Styret. NEMFO kan ha et sekretariat.  
 
§ 7 ÅRSMØTET  
Årsmøtet er NEMFOs høyeste organ og holdes hvert år i løpet av første halvår. Innkallingen 
skal skje minst tre uker i forveien. For å ha stemmerett må kontingenten for foregående år 
være betalt.  
 
Alle vedtak blir truffet med simpelt flertall. Ved vedtektsendring kreves 2/3 av de avgitte 
stemmer.  
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Årsmøtet skal:  

• Godkjenne innkallingen og saksliste 
• Velge møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen 
• Godkjenne NEMFOs årsmelding og regnskap 
• Behandle NEMFOs budsjett 
• Behandle innkomne forslag og saker, som er sendt inn 3 uker før årsmøtet 
• Fastsette medlemskontingent 
• Foreta følgende valg: 

a) Leder, velges for 2 år om gangen 
b) 6 styremedlemmer, velges for 2 år om gangen (3 stk. på valg hvert år) 
c) 2 varamedlemmer, velges for 1 år om gangen 
d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer, velges for 3 år om gangen (1 stk. på valg 

hvert år) 
 
§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE  
Ekstraordinært årsmøte kan holdes hvis styret finner dette ønskelig på grunn av spesielle 
forhold, eller når minst 1/4 av medlemmene forlanger dette. Innkalling og stemmegivning 
skjer som på ordinært årsmøte.  
 
§ 9 STYRET  
Styret er beslutningsdyktig når styreleder samt 4 styremedlemmer er til stede. Som 
styremedlem kan bare velges enkeltpersoner.  
 
Sammensetningen av styret skal tilsikte en tverrfaglig representasjon. Det er ønskelig med 
en lege i styret for at årskonferansen skal godkjennes av Legeforeningen som tellende kurs. 
Styret utfører NEMFOs løpende oppgaver og organiserer sitt arbeid på en hensiktsmessig 
måte. Styret kan herunder ansette sekretær eller annet lønnet personale når dette er 
økonomisk og administrativt mulig og forsvarlig.  
 
Styret legger frem forslag til kandidat til valgkomité i forkant av årsmøtet. 
 
§ 10 VALGKOMITÉ 
Senest fire uker før årsmøtet skal valgkomiteen avgi skriftlig forslag på kandidater til 
styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer som står på valg, til styret. 
 
§ 11 FORENINGENS OPPLØSNING  
Foreningen kan bare oppløses ved vedtak på 2 påfølgende ordinære årsmøter og hver gang 
med 2/3 av de avgitte stemmer. Ved siste gangs behandling skal alle medlemmene være 
forespurt skriftlig. Forslag om oppløsning må være kunngjort i innkallingen til årsmøtet. Dette 
årsmøtet treffer også vedtak om hvordan foreningens midler skal nyttes. Styret fremmer slikt 
forslag til årsmøtet. 
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