Lover for
Norsk forening for
Maritim Medisin
§1
Norsk Forening for Maritim Medisin er en selvstendig og uavhengig forening med oppgave å
fremme maritim medisin i Norge og ivareta medlemmenes faglige og økonomiske
interesser.
§2
Som ordinære medlemmer kan opptaes enkeltpersoner eller bedriftsmedlemmer.
Som æresmedlemmer kan på årsmøtet velges personer som har ydet norsk maritim medisin
særlig store fortjenester.
Et medlem, som på tross av skriftlig melding, ikke har betalt kontingent på to år, strykes av
medlemslisten.
§3
Foreningens styre består av en president og fire styremedlemmer samt to varamedlemmer.
Presidenten velges for en periode på to år og de resterende velges for en periode på fire år.
Presidenten velges separat. Styret konstituerer seg selv, presidenten, to styremedlemmer
og ett varamedlem velges på hver generalforsamling.
To revisorer velges for en periode på fire år. En revisor velges på hver generalforsamling. En
valgkomité på tre medlemmer velges på hver generalforsamling.
§4
Styremøte innkalles av presidenten eller når minst to av styremedlemmene forlanger dette.
Gyldig styrevedtak krever at minst tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er
presidentens stemme avgjørende.
§5
Foreningens utgifter dekkes ved årskontingent hvis størrelse fastsettes på
generalforsamlingen. Kontingent for livsvarig medlemskap fastsettes til 15 ganger gjeldende
årskontingent. Kontingent for bedriftsmedlemmer er 10 ganger kontingent for
enkeltmedlemmer.
§6
Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør vanlige saker. Større saker legges frem på
generalforsamlingen.
§7
Ordinær generalforsamling avholdes hvert annet år. Innkallelse skjer med minst tre ukers
varsel. På årsmøtet behandles.
1. Styrets beretning.

2. Regnskap.
3. Valg.
4. Medlemskontingentens størrelse.
5. Saker fremlagt av styret eller av et medlem minst to uker før årsmøtet.
Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.
Bedriftsmedlemmer har en stemme. Referat fra generalforsamlingen undertegnes av to
medlemmer utpekt av generalforsamlingen.
§8
Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst tre ukers varsel, når styrets flertall eller minst
10 % av de betalende ordinære medlemmer skriftlig krever dette.
§9
Endringer i disse lover krever at minst halvparten av de betalende ordinære medlemmer er
til stede. Alternativt kan avstemningen foregå per brev til alle betalende ordinære
medlemmer / bedriftsmedlemmer og med svar fra minst halvparten av disse. Lovendringer
krever 2/3 flertall.
§10
Til æresmedlem kan av styret velges enhver som foreningen vil hedre i særskilt grad. Valget
krever enstemmighet.
§11
Foreningens offisielle crest er gjengitt i dette dokument.
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