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NAMN
– Svenskt namn: Nordisk förening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård (NOFI).
– Danskt namn: Nordisk Selskab for Forskning i Intensivsygepleje (NOFI).
– Norskt namn: Nordisk Forening for Forskning i Intensivsykepleie (NOFI).
– Engelskt namn: Nordic Association for Intensive Care Nursing Research (NOFI).
SYFTE
Syftet med NOFI är att främja omvårdnadsforskning inom intensivvård i Norden genom
utbyte av forskningserfarenheter och forskningsresultat mellan nordiska forskningsmiljöer
och intensivvårdenheter. Nordisk omvårdnadsforskning inom intensivvård skall synliggöras
och nätverk för forskare skapas.
VERKSAMHET
− Att arrangera möten och konferenser för nordiska omvårdnadsforskare inom intensivvård.
− Att samarbeta med relevanta intensivvårdsorganisationer
− Att upprätthålla en uppdaterad och aktiv hemsida på Internet
MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas: - sjuksköterska med anknytning till intensivvårdsspecialiteten samt
påbörjad eller uppnådd magisterexamen, - forskarstuderande sjuksköterska med inriktning
omvårdnad inom intensivvård, - disputerad sjuksköterska med inriktning omvårdnad inom
intensivvård.
Som associerad medlem kan antas forsknings/yrkesaktiv intensivvårdssjuksköterska utan
akademisk kompetens samt person med särskilt intresse för omvårdnadsforskning inom
intensivvård. Associerad medlem saknar rösträtt och är ej valbar till styrelsen. Om särskilda
skäl föreligger kan styrelsen bevilja fullt medlemskap för associerad medlem.
HEDERSMEDLEM
Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse person som haft avgörande betydelse för
utvecklingen av omvårdnadsforskning inom intensivvård till hedersmedlem i föreningen.
UTTRÄDE
Utträde ur föreningen anmäls skriftligt senast 4 veckor innan kalenderårets utgång.
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ÅRSAVGIFT
Årsmötet fastställer medlemsavgiften efter styrelsens förslag. Styrelsen fastställer rutiner för
inbetalning och fordran.

MEDDELANDEN
Föreningens aktiviteter kommuniceras elektroniskt via personliga e-postadresser och via
webbsida http://www.nofi.info
REVISION & EKONOMI
Räkenskapsåret följer kalenderåret
ÅRSMÖTE
Årsmöte hålls innan april månads utgång. Kallelse med dagordning till årsmötet skall ske via
e-post till samtliga medlemmar. Kallelsen annonseras på hemsidan senast 8 veckor före
årsmötet. Motioner skall vara ordförande tillhanda senast fyra veckor före årsmötet
Dagordning för årsmötet inklusive inkomna motioner annonseras på hemsidan och sänds via
e-post till föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet.
Årsmötet har följande fasta dagordning:
– Val av ordförande
– Val av sekreterare
– Val av justerare
– Godkännande av dagordning
– Styrelsens årsberättelse
– Kassaredogörelse
– Föredragning av revisionsberättelse
– Behandling av inkomna motioner
– Föredragning av budget och fastställande av årsavgift
– Val av styrelseledamöter
– Val av revisor och revisorsuppleant
– Val av valberedning
– Övriga frågor
EXTRA ÅRSMÖTE
Kallelse till extra årsmöte skall ske när minst 1/3 av medlemmarna eller när en majoritet av
styrelsen så begär. Kallelse inkl dagordning till extra årsmöte skall ske via e-post senast 8
veckor före årsmötet. Motioner till det extra årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 8
veckor före årsmötet.
STYRELSE
Styrelsen består av åtta personer som skall representera minst tre nordiska länder. Ledamot
väljs för en period av två år, på så sätt att hälften av styrelsen väljs varje år. Majoriteten av
styrelsen skall vara forskarstuderande eller ha disputerat. Ordförande skall vara disputerad
eller motsvarande. Ordförande väljs på årsmötet, övriga styrelseuppdrag fastställs i styrelsens
konstituerande sammanträde.
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Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. För att styrelsen ska vara
beslutsmässig måste minst 5 ledamöter inklusive ordförande vara närvarande.

VAL AV STYRELSE
Val av styrelse skall ske på årsmötet. Valet sker med sluten omröstning. Medlem kan rösta via
fullmakt. Medlem kan ej företräda mer än en (1) frånvarande via fullmakt. Regler för
inlämnande av namnförslag till styrelsen och valprocedur fastställs av styrelsen.
VAL AV REVISOR
Val av revisor samt revisorsuppleant skall ske på årsmötet.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
Föreningen kan besluta om samarbete med lokala sjuksköterskeorganisationer i de Nordiska
länderna samt med internationella organisationer för intensivvårdssjuksköterskor.
STADGEÄNDRING
Stadgeförändring skall ske på årsmöte, eller på extra sammankallat årsmöte. Beslut om
stadgeändring skall fattas med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. Förslag till
stadgeändring skall vara utskickat tillsammans med dagordningen.
UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen NOFI kan upplösas om minst 2/3 av de närvarande röstar för förslaget på ett
ordinarie eller extra sammankallat årsmöte. Beslutet skall stadfästas på nytt vid ett extra
årsmöte. Om föreningen upplöses skall det extra årsmötet avgöra hur föreningens innestående
medel disponeras.
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