
 

 
 
 

 

 

Statutt Norsk forum for smittevern i helsetjenesten 
Vedtatt: 17.9.1971. Sist endret 18. oktober 2021 

 

 

§ 1 Formål 
Norsk forum for smittevern i helsetjenesten (Smittevernforum) er en interessegruppe. Gruppens formål 

er å være et faglig forum for personer og firmaer som er interesserte i og arbeider med problemer 

knyttet til smittevern i helsetjenesten. Smittevernforums interesseområde omfatter forebygging av 

infeksjoner som kan oppstå i tilknytning til diagnostikk, behandling og pleie i helseinstitusjoner.  

Smittevernforums internasjonale navn er: Norwegian Infection Prevention Society. 

 

§ 2 Virksomhet 
Hovedvirksomheten til Smittevernforum er organisering av en årlig fagkonferanse om smittevern i 

helsetjenesten. Videre kan Smittevernforum avholde møter med foredrag, diskusjoner og 

demonstrasjoner, avgi uttalelser og drive annen informasjonsvirksomhet. 

 

§ 3 Medlemmer, æresmedlemmer og årets smitteverner 
Medlemmer 

Som medlemmer kan opptas personer og firmaer med interesse for virksomhet angitt i § 1. Medlemmer 

er de som har betalt kontingenten. 

 

Æresmedlemmer 

Æresmedlemskap har vært gitt til medlemmer av foreningen som har gjort et fremstående arbeide for 

Norsk forum for smittevern i helsetjenesten. Æresmedlemskap er avviklet i 2021, men tidligere utnevnte 

æresmedlemmer beholder sitt æresmedlemskap.  

For æresmedlemmer gjelder følgende 

 Æresmedlemmer har stemmerett 

 Æresmedlemmer er fritatt medlemskontingent 

 Æresmedlemmer tilbys deltakelse på den årlige smittevernkonferansen med full 

økonomisk bistand for opphold og deltakeravgift. Reise dekkes ikke.  

 

Årets smitteverner 

 Prisen kan tildeles en person, en enhet eller en institusjon innen fagområdet som har gjort et 

fremragende smittevernarbeid. Dette kan være små eller store prosjekt, forbedringsarbeid, 

publikasjoner, nyvinninger eller annet relatert til smittevern.   

Organisasjonsnummer:  
976 805 844 
post@smittevernforum.no 
www.smittevernforum.no 



 Hverken forslagsstiller(e) eller prisvinner trenger å være medlem av Smittevernforum 

 Frist for forslag til årets smitteverner fastsettes årlig av styret i Smittevernforum, dog ikke senere 

enn 1.oktober. Forslag med begrunnelse sendes post@smittevernforum.no. Prisen deles normalt 

ut en gang per år.  

 Styret i Smittevernforum vurderer innkomne forslag og beslutter hvem som blir prisvinner. 

Utdelingen finner sted på Smittevernforums årskonferanse. 

 Prisvinner (personen eller én ansatt ved enheten/institusjonen) får dekket deltakeravgift og 

hotellopphold ved neste årskonferanse. Reise dekkes ikke.  

 Prisvinner oppfordres til å dele sitt arbeid ved neste årskonferanse 

 

§ 4 Ledelse 
Styret består av leder og syv styremedlemmer. Leder velges særskilt. Ved stemmelikhet i styret har leder 

dobbeltstemme.  

Tre vekselsvis fire styremedlemmer velges hvert år. Samtlige velges for to år med mulighet for gjenvalg. 

Samlet funksjonstid i styret begrenses til åtte år sammenhengende. Funksjonstiden følger kalenderåret. 

Dersom et styremedlem som ikke er på valg blir valgt til leder før funksjonstiden er utløpt eller et 

styremedlem trekker seg før utløpt funksjonstid, kan det foretas suppleringsvalg til styret. 

Suppleringsvalg utenom ordinær generalforsamling kan foretas ved ekstraordinær generalforsamling 

eller som postvalg. Funksjonstiden kan begrenses til et år. 

 

Til medlemmer av styret kan velges: 

 Personlige medlemmer 

 Personer som representerer ledelsen i de firma som er medlemmer 

 

Valgkomité: Generalforsamlingen velger valgkomité bestående av 3 medlemmer med 1 års funksjonstid. 

Gjenvalg kan finne sted. Komiteen legger fram forslag til valgkandidater til styre. Komiteens formann 

leder valget. For komiteen gjelder retningslinjer fastsatt av styret. 

 

Benkeforslag på kandidater godtas under generalforsamlingen dersom det ikke foreligger tilstrekkelig 

antall kandidater til de verv som skal fylles (ved generalforsamlingens åpning). Valgkomiteen må legge 

frem alle innkomne forslag på kandidater sammen med innstillingen.  

 

§ 5 Generalforsamling 
Generalforsamlingen er Smittevernforumets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes en 

gang årlig i tilslutning til det ordinære møtet.  

Innkallelse med dagsorden og eventuelt forslag om endring av statuttene sendes skriftlig pr. post eller e-

post til medlemmene minst 14 dager i forveien.  

Saker som medlemmene ønsker forelagt generalforsamlingen, skal være styret i hende 2 måneder før 

generalforsamlingen.  

Regnskap og årsberetning følger kalenderåret, og skal behandles på første ordinære generalforsamling. 

 

mailto:post@smittevernforum.no


Stemmerett på generalforsamling har: 

 Personlige medlemmer 

 Firmaer (1 representant pr. firma) 

 

På generalforsamlingen er følgende poster obligatoriske: 

1. Godkjenning av dagsorden 

2. Valg av dirigent 

3. Valg av 2 referenter 

4. Årsberetning 

5. Regnskap, revisjon og disponering av årsresultatet 

6. Ansvarsfritak 

7. Innkomne saker 

8. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité 

9. Valg av revisor 

10. Fastsettelse av kontingent 

11. Informasjon om sted og tid for neste møte 

 

Vedtak som fattes på generalforsamlingen avgjøres med simpelt stemmeflertall. Avstemninger kan skje 

med håndsopprekning dersom ingen forlanger skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet er leders stemme 

avgjørende. 

 

§ 6 Endringer av statutter 
Forslag om endring av Smittevernforums statutter skal være oppført på den utsendte dagsorden og 

krever vedtak med minst 2/3 av de stemmer som avgis på generalforsamlingen. 

 

§ 7 Smittevernforums oppløsning 
Beslutning om oppløsning av Smittevernforum kan bare skje på en generalforsamling. Forslag om dette 

skal være anført på den utsendte dagsorden. For at et slikt forslag skal kunne vedtas, må over halvdelen 

av Smittevernforums medlemmer være for forslaget. Hvis denne betingelse ikke er oppfylt, skal forslaget 

avgjøres ved uravstemning blant Smittevernforums medlemmer. For at et slikt vedtak skal skje, kreves 

det at over halvparten av de avgitte stemmer er for oppløsning av Smittevernforum. 

Ved oppløsning av Norsk forum for smittevern i helsetjenesten kan foreningens midler overføres annet 

formål forutsatt at minst 2/3 av medlemmene stemmer for dette ved generalforsamlingen eller i 

postvalg.  

 

Oslo 18. oktober 2021 

 

 

 

 
 



 

 

 


