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NAVN
- Svensk navn: Nordisk Forening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård (NOFI).
- Dansk navn: Nordisk Selskab for Forskning i Intensivsygepleje (NOFI).
- Norsk navn: Nordisk Forening for Forskning i Intensivsykepleie (NOFI).
- Engelsk navn: Nordic Association for Intensive Care Nursing Research (NOFI).

FORMÅL
- Å fremme forskning i intensivsykepleie i Norden.
- Å skape et nettverk for forskere i intensivsykepleie
- Å utveksle forskningserfaring og forskningsresultater mellom nordiske forskningsmiljøer og
intensivavdelinger.
- Å synliggjøre nordisk forskning i intensivsykepleie.

VIRKSOMHET
- Å avholde faglige møter og konferanser for forskere i intensivsykepleie i Norden.
- Å samarbeide med relevante faglige organisasjoner.
- Å opprettholde en oppdatert og aktiv hjemmeside på internett.

MEDLEMMER
Sykepleiere med tilknytning til intensivspesialiteten som er i gang med eller som har oppnådd
en mastergrad, kandidatgrad eller ph.d. grad, kan opptas som medlemmer.
Fagpersoner med særlig interesse i forskning i intensivsykepleie, for eksempel
forskningsaktive / fagutviklingsaktive intensivsykepleiere uten akademisk kompetanse, kan
opptas som assosierte medlemmer. Sistnevnte har ikke stemmerett og er ikke valgbare til
styret. Etter søknad kan styret gi fullverdig medlemskap på kvalifikasjoner til assosiert
medlem.
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HEDERSMEDLEM
Årsmøtet kan på forslag fra styret utnevne en person som har hatt avgjørende betydning for
forskning innenfor intensivsykepleie til hedersmedlem i foreningen.
UTMELDELSE
Utmeldelse skal skje skriftlig senest fire uker før utgangen av et kalenderår.

KONTINGENT OG ØKONOMI
Den årlige generalforsamling fastsetter kontingenten etter forslag fra styret. Styret fastsetter
nærmere regler for innkreving av kontingent.

MEDDELELSER
Foreningens aktiviteter kommuniseres elektronisk via personlige e-mailadresser og via
hjemmeside http://www.nofi.info

REGNSKAP OG REVISION
Regnskapsåret følger kalenderåret.

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen avholdes en gang årlig innen utgangen av april måned. Innkalling med
dagsorden skal skje via e-post til samtlige medlemmer. Innkallingen annonseres på
hjemmesiden senest 8 uker før generalforsamlingen avholdes. Saker til behandling på
generalforsamlingen skal være foreningens formann i hende senest 4 uker før
generalforsamlingen. Dagsorden til generalforsamlingen inkludert innkomne forslag til
behandling sendes til foreningens medlemmer via e-post senest 2 uker før
generalforsamlingen avholdes.
Generalforsamlingen har følgende faste dagsorden:
- Valg av møteleder
- Valg av sekretær
- Godkjennelse av saksliste
- Valg av person til å underskrive protokoll
- Styrets årsberetning
- Fremlegging av regnskap og revisjonsberettelse
- Fremlegging av budsjett, herunder fastsettelse av kontingent
- Behandling av innkomne forslag
- Valg til styre og valgkomite
- Valg av revisor samt revisorsuppleant
- Evt
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen skal innkalles, når minst 1/3 av medlemmene eller et flertall i styret
forlanger det. Innkalling med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal skje skriftlig
senest 8 uker før avholdelse. Punkter til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling
skal være styret i hende senest 8 uker før avholdelsen.
STYRET
Styret består av åtte medlemmer som skal representere minst tre nordiske land.
Styremedlemmene velges for en periode på to år, dog slik at halvparten av medlemmer er på
valg hvert år. Majoriteten av styremedlemmene skal være i gang med en forskerutdanning
eller ha disputert. Leder skal ha Ph.D-grad eller tilsvarende. Leder velges direkte på
generalforsamlingen, de øvrige medlemmer konstituerer seg selv på første styremøte etter
generalforsamlingen. For at styret skal være beslutningsdyktig, må 5 styremedlemmer
inklusive leder være tilstede. Leder og kasserer har foreningens signatur hver for seg.

VALG
Valg til styret finner sted på generalforsamlingen hvert år. Valget foregår ved skriftlig
avstemming. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt. Hvert medlem kan kun stemme med en
(1) skriftlig fullmakt. Nærmere regler vedrørende kandidatanmeldelse og valgprosedyre
fastsettes av styret.

REVISOR
Valg av revisor samt suppleant for denne finner sted på generalforsamlingen.

SAMARBEIDSRELASJONER
Foreningen kan inngå samarbeid med de lokale faglige sammenslutninger i de Nordiske land,
samt med internasjonale sammenslutninger for intensivsykepleiere.

VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendring kan kun gjøres på generalforsamlingen, evt. på ekstraordinær
generalforsamling, med 2/3 flertal. Forslag til vedtektsendring skal være sendt ut sammen
med dagsorden.

OPPLØSNING AV FORENINGEN
Foreningen kan oppløses med et flertall på minst 2/3 av de avgitte stemmer ved
generalforsamling. Vedtaket skal stadfestes på nytt av en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis foreningen oppløses, skal det avgøres på den ekstraordinære generalforsamling hvordan
foreningens midler skal anvendes.
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