
    Forum for miljø og helse 
 

Vedtekter (Sist endret på årsmøtet 12.05.2014)  
 
 
§ 1 NAVN OG DEFINISJON  
Organisasjonens navn er Forum for miljø og helse. Forumet er et faglig fellesskap for 
personer, institusjoner og bedrifter som arbeider med eller har kontakt med oppgaver innen 
miljø og helse.  
 
§ 2 FORMÅL  
Forum for miljø og helse har som formål å:  

• fremme forståelse for betydningen av miljørettet helsevern i det forebyggende 
helsearbeidet 

• fremme kunnskap og informasjon om faglige spørsmål innen helsevern i 
helsetjenesten og andre berørte sektorer  

• være kontakt organ mellom medlemmene og sentrale myndigheter 
• arrangere faglige seminarer 

 
Forumet kan også foreslå, og stå for forsknings- og utredningsprosjekter innen dette fagfeltet 
samt opprette eller inngå samarbeid med organer med disse formål.  
 
§ 3 MEDLEMSKAP  
Medlemskap kan innehas av enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner. Enhver person, bedrift 
og institusjon som arbeider med oppgaver innen forumets formål kan bli medlem. Tvilstilfeller 
avgjøres av styret.  
 
§ 4 MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for 
deltakelse i forumets aktivitetstilbud. 
 
§ 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE 
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeids-
fortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en 
rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal 
fremgå av regnskap. 
 
Godtgjøringers størrelse vedtas av styret. 
 
§ 6 FORUMETS ORGANER  
Forumets organer er Årsmøtet og Styret. Forumet kan ha et sekretariat.  
 
 
 



§ 7 ÅRSMØTET  
Årsmøtet er forumets 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.  
 
Årsmøtet skal:  

• Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 
• Velge møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen 
• Behandle forumets årsmelding revidert regnskap  
• Behandle innkomne forslag og saker 
• Fastsette medlemskontingent 
• Foreta følgende valg: 

a) Leder  
b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte 

• Behandle eventuelle andre saker nevnt i møteinnkallingen, eller som er sendt inn av 
foreningens medlemmer senest innen 14 dager før Årsmøtet 

 
§ 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  
Styrets leder og 4 styremedlemmer velges av årsmøtet for 2 år. På hvert årsmøte står hhv. 3 
og 2 styremedlemmer på valg. Styret skal også ha 2 vararepresentanter som velges for ett år 
av gangen. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Som styremedlem kan 
bare velges enkeltpersoner.  
 
Sammensetningen av styret skal tilsikte en tverrfaglig representasjon. Flertallet av styrets 
medlemmer må representere helsetjenesten og ha sitt arbeid innen miljørettet helsevern. 
Styret forestår forumets løpende oppgaver og organiserer sitt arbeid på en slik måte at en 
formålstjenlig og effektiv arbeidsform sikres. Styret kan herunder ansette sekretær eller 
annet lønnet personale når dette er økonomisk og administrativt mulig og forsvarlig.  
 
§ 10 FORENINGENS OPPLØSNING  
Foreningen kan bare oppløses ved vedtak på 2 på hverandre følgende 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 hvorledes foreningens midler 
skal nyttes. 
 


