
VEDTEKTER FOR NORSK SELSKAP FOR HUMANGENETIKK 
Vedtatt på NSHGs stiftelsesmøte i Oslo 21. august 2007 

 
 

    
§1 Navn 
Foreningens navn er  Norsk Selskap for Humangenetikk (NSHG) 
   The Norwegian Society of Human Genetics (NSHG) 
 
 
§2 Formål 
Norsk Selskap for Humangenetikk har som formål å: 
 

- arbeide for kontakt og samarbeid mellom fagmiljøene i Norge innenfor feltet humangenetikk 
- formidle kunnskap om humangenetikk til norsk helsevesen og myndigheter 
- formidle kunnskap om humangenetikk til ulike pasientorganisasjoner og allmennheten 
- fremme interessen for forskning innen humangenetikk 
- arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land 

 
§3 Lokalavdelinger 
NSHG er åpne for at det dannes lokalavdelinger innen geografisk områder. Lokalavdelingene skal i samarbeid 
med hovedavdelingen arbeide etter NSHGs formålsparagraf, med hovedvekt på lokale tiltak. Lokalavdelingene 
kan ha egne vedtekter, men disse må ikke være i strid med NSHGs vedtekter. 
 
§4 Medlemskap 
Rett til ordinært medlemskap har alle med faglig tilknytning til humangenetikk. Støttemedlemskap kan tegnes av 
alle med annen særskilt interesse for humangenetikk, som f.eks. representanter for pasientforeninger. 
Medlemskap tegnes individuelt, og er kun gyldig dersom kontingent er betalt for inneværende år. Opptreden som 
ikke er i overensstemmelse med NSHGs vedtekter vil føre til eksklusjon fra NSHG.  
 
§5 Kontingent 
Medlemskontingenten betales årlig med frist 1. mai. Kontingenten fastsettes på årsmøtet. 
 
§6 Styret 
NSHG ledes av et styret som består av fem styremedlemmer; leder og nestleder, sekretær, kasserer og et 
styremedlem samt fem varamedlemmer. Styret velges av Årsmøtet for to års funksjonstid, vararepresentantene 
for ett års funksjonstid. Halve styret skal være på valg hvert år. Leder og nestleder utgjør et arbeidsutvalg som 
representerer foreningen mellom styremøtene. 
 
Valgbare for styreverv er alle ordinære medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år. Det 
bestrebes å få en geografisk spredning av styremedlemmene, samt en tverrfaglig sammensetning. 
 
Ved frafall av kasserer, sekretær eller styremedlem i styreperioden kan styret erstatte disse med styremedlem 
eller vararepresentant. Ved permanent frafall av både leder og nestleder har det øvrige styret ansvar for å 
innkalle til ekstraordinært årsmøte. 
 
 Styremedlemmene innkalles til styremøte minst 3 uker før møtet. 
 Styremedlemmene skal ha tilsendt saksliste senest en uke før styremøtet. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. 
 Styremedlemmene pålegges å behandle fortrolige opplysninger på en ansvarsfull måte. 
 
Styret forvalter NSHGs signatur og fullmakter. Underskrifter på vegne av NSHG kan bare gjøres av styret, samt 
av person(er) som er særskilt bemyndiget av styret. 
 
§7 Medlemsliste, protokoll, regnskap 
Det skal føres liste over foreningens medlemmer. Styret skal føre referat fra årsmøte og styremøter.  Styreleder 
skal sørge for at regnskap blir ført og revidert. Regnskapet for hvert år skal være avsluttet senest 31. januar 
påfølgende år og levert revisor slik at revisjonsberetning kan være gitt innen utgangen av februar følgende år. 
 
 



§8 Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år på sted fastsatt av styret, sammen 
med selskapets faglig møte.  
 
Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende punkter: 
 
1) Godkjenning av innkalling 
2) Konstituering (valg av møteledelse, referent, tellekorps og protokollunderskrivere) 
3) Godkjenning av dagsorden 
4) Styrets beretning 
5) Godkjenning av regnskap og budsjett 
6) Fastsetting av kommende års kontingent 
7) Behandling av innkomne saker 
8) Valg 
 
Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer eller støttemedlemmer. Kontingenten for inneværende år må 
være betalt. Innkalling til Årsmøtet skal inneholde forslag til dagsorden og skal sendes ut åtte uker før møtet. 
Forslag til saker kan sendes til styret inntil fire uker før møtet. Endelig dagsorden sendes ut fire uker før møtet. 

Årsmøtet velger leder, nestleder, styremedlemmer, revisorer og valgkomité. Årsmøtet skal sikre bredde og 
variasjon i sammensetningen av styret. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer. Komiteens leder velges separat. 
For at et regnskap skal kunne godkjennes, skal det være gjennomgått av valgte revisorer. 
 
Valgene skal være skriftlig når det foreligger flere forslag til kandidater til de plasser som skal fylles. Styret 
velges med alminnelig flertall. 
 
§9 Stemmerett 
Ved avstemming på årsmøtet har alle ordinære medlemmer stemmerett. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, 
men tale og forslagsrett. Vedtak fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet avgjør leders stemme 
utfallet av voteringen. Medlemmer som er forhindret fra å møte kan stemme ved fullmakt. Hvert medlem kan 
dog bare medbringe fullmakt fra ett annet medlem. Fullmakten skal fremlegges for styrets leder senest 1 time før 
møtets start. 
 
§10 Vedtektsendring 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og kan bare behandles på årsmøtet. Forslag til 
vedtektsendringer skal sendes styret minst 6 uker før årsmøtet.  
 
§11 Oppløsning 
For å oppløse foreningen kreves 2/3 av de avgitte stemmene. Hvis foreningen oppløses bestemmer Årsmøtet 
med alminnelig flertall hva som skal gjøres med foreningens midler og eiendeler. 
     
 
 
 


