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Stiftet 20. Januar 2005

VEDTEKTER
§1

Navn:
Norsk Smerteforening
(The Norwegian Pain Society).
En norsk tverrfaglig forening for forskning og behandling av smerte.
Foreningen har (fra 2008) status som norsk chapter i IASP (International Association for the
Study of Pain) og er (fra 2009) medlem i European Pain Federation (EFIC).

§2

Mål
Overordnet mål for foreningen er å bedre forståelsen og behandlingen av smerter ved:
a) Å bidra til et bedre tverrfaglig behandlingstilbud til barn og voksne med akutte og
langvarige smerter. Dette ved å bringe sammen leger, sykepleiere, fysioterapeuter,
psykologer og andre profesjoner og fag som er interessert i og opptatt av
smerteforskning og smertebehandling.
b) Å oppmuntre og stimulere til forskning omkring smertemekanismer og
smertetilstander.
c) Å bidra til økt utdanning (grunnutdanning) og opplæring (videre og etterutdanning) i
forståelse av smerte og smertebehandling i Norge, herunder å arrangere en årlig
nasjonal fagkongress.
d) Å bidra til at helsepersonell, helsepolitikere, pasientforeninger og den allmenne
befolkning i Norge blir opplyst om fremskritt i smerteforskning og smertebehandling,
samt bidra til at slike fremskritt blir tatt i bruk.
e) Å påvirke helsemyndigheter og helseinstitusjoner til å prioritere smertebehandling
og smerteforskning.
f) Å delta aktivt i offentlige utredninger, diskusjoner og høringer i saker som angår
smertebehandling og smerteforskning.
g) Å samarbeide med nasjonale og internasjonale organisasjoner med lignende formål.

§3

Medlemskap.
Alle med relevant faglig eller forskningsmessig bakgrunn, med interesse for smerteforskning
og smertebehandling kan være medlemmer av Norsk Smerteforening.
Medlemskap opprettes ved å kontakte Norsk Smerteforening via medlemsfanen på
foreningens hjemmeside eller ved å sende epost til post@norsksmerteforening.no
Opplysninger om navn, adresse, telefon, epost, arbeidssted, profesjon og spesialitet må
oppgis. Medlemskapet aktiveres ved betalt kontingent.
Medlemmer av NOSF kan gis tilbud om dobbelt medlemskap med SASP (The Scandinavian
Association for the Study of Pain). Betingelser fastsettes av styret. Muligheten for og
betingelser knyttet til kombinert medlemskap med SASP skal fremgå på foreningens
nettside, og i innmeldingsprosessen.
Medlemskap opphører ved skriftlig utmelding eller manglende betaling av kontingent.

§4

Organisering
Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet. Generalforsamlingen består av alle
godkjente medlemmer. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år fortrinnsvis i januar
måned. Styret innkaller medlemmene til generalforsamling minst 6 - seks uker før møtet. På
generalforsamlingen skal styret legge frem årsmelding, revidert regnskap og budsjett for
kommende år for godkjenning av Generalforsamlingen. Årsmelding og regnskap skal være
avsluttet pr. 31. desember hvert år.
Hvert medlem har 1 - en stemme ved generalforsamlingen. Alle avgjørelser blir tatt ved
simpelt flertall. Forandringer i vedtektene krever 2/3 flertall av generalforsamlingen.
Forslag til endringer i vedtektene må være mottatt i styret skriftlig minst 4 – fire uker før
møtet. Generalforsamlingen fastsetter størrelse på medlemskontingent.
Oppløsning av Norsk Smerteforening kan kun foretas av Generalforsamlingen. Forslag om
oppløsning må være styret i hende senest 4 – fire uker før Generalforsamlingen.
Avstemningen skal være skriftlig og ha minst 2/3 flertall. Slikt vedtak skal gjøres ved to
påfølgende ordinære generalforsamlinger.
Styret:
Generalforsamlingen velger leder, kasserer og et tverrfaglig styre. Tverrfaglighet innebærer
at de mest aktuelle autoriserte helseprofesjoner som arbeider med smertepasienter samt
forskere med erfaring og interesse for smerteforskning er representert. Styremedlemmene
skal være medlemmer i IASP. De fleste landsdeler bør være representert i styret. Styret kan
velge å ta inn liaison representanter fra nært samarbeidende organisasjoner. Disse
representantene får møte- og talerett, men ikke stemmerett.
Styret skal bestå av en leder, en sekretær, en kasserer og det antall styremedlemmer/
varamedlemmer generalforsamlingen vedtar. Til styret kan velges godkjente medlemmer.
Leder og kasserer velges særskilt.

Valg av leder: Valgkomiteen avklarer med sittende leder før midten av funksjonstiden
hvorvidt gjenvalg er ønskelig. Dersom valgkomiteen ikke innstiller på gjenvalg, presenterer
valgkomiteen forslag til ny leder på Generalforsamlingen når det er ett år igjen til
funksjonstiden. Den som velges da, velges for tre år og sitter 1 år i styret som påtroppende
leder og deretter 2 år som leder. Avtroppende leder kan av valgkomiteen innstilles som
ordinært styremedlem.
Valg av kasserer: Valgkomiteen avklarer med sittende kasserer før midten av funksjonstiden
hvorvidt gjenvalg er ønskelig. Dersom valgkomiteen ikke innstiller på gjenvalg, presenterer
valgkomiteen forslag til ny kasserer på Generalforsamlingen når det er ett år igjen til
funksjonstiden. Den som velges da, velges for tre år og sitter 1 år som påtroppende kasserer
og deretter 2 år som kasserer.
Styret konstituerer seg selv for øvrige funksjoner. Funksjonstiden for ordinære
styremedlemmer er 2 -to år.
Vedtak i styret skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har Leder dobbeltstemme.
Vedtak skal protokollføres.
Valgkomitè:
En valgkomité på 3 medlemmer oppnevnes av generalforsamlingen. Valgkomitèen har som
oppgave å forberede valg av et tverrfaglig styre i samsvar med anbefalingene over (se punkt
om styret samt av ny valgkomite). Funksjonstiden for valgkomiteen er 2 år. Valgkomiteen
konstituerer seg selv

§ 5.

Dagsorden for ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
1.

Konstituering
a) Åpning
b) Godkjenning av antall stemmeberettigede
c) Godkjenning av innkalling
d) Godkjenning av dagsorden
e) Valg av møteleder
f) Valg av referent
g) Valg av to protokollunderskrivere
h) Valg av stemmetellere

2.

Referat fra forrige generalforsamling.

3.

Styrets årsberetning og godkjenning av denne.

4.

Revidert regnskap med revisors merknader og godkjenning av regnskapet.

5.

Saker fremmet av styret.

6.

Saker fremmet av medlemmene.

7.

Fastsettelse av kontingent.

8.

Valg
a) Leder
b) Kasserer
c) Øvrige styremedlemmer
d) Revisor
e) Tre medlemmer til valgkomité.

Valgbar til verv er de fremmøtte representantene eller andre kandidater som har sagt seg
villig til å motta verv. De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha betalt sin
kontingent. Et medlem kan ikke unnslå seg valg uten grunn. Derimot har ingen plikt til å
motta gjenvalg, og har rett til å fritas for valg i like lang tid som en har fungert. Valgene
foregår skriftlig dersom noen krever det.
§6

Spesielle interessegrupper (SIG)
Ved behov og interesse kan det etableres spesielle interessegrupper. Interessegrupper skal
godkjennes av styret og rapportere til styret.

§7

Komiteer
Styret kan oppnevne komiteer og arbeidsgrupper.

Vedtektene ble første gang vedtatt på Stiftelsesmøtet for Norsk Smerteforening 21. januar 2005, og
revidert av generalforsamlingen i Norsk Smerteforening 10. januar 2014 og 3. januar 2019.

