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Vedtægter
Nordisk Forening for Forskning i Intensivsygepleje
Vedtaget på konstituerende generalforsamling i København 21. oktober 2004
Revideret på generalforsamling i Tromsø 25. april 2005
Revideret på generalforsamling i Oslo 23. april 2008
NAVN
- Nordisk Forening för Omvårdnadsforskning inom Intensivvård (NOFI).
- Dansk navn: Nordisk Forening 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:
- At fremme forskning i intensivsygepleje i Norden.
- At skabe et netværk for forskere i intensivsygepleje.
- At udveksle forskningserfaring og forskningsresultater mellem nordiske forskningsmiljøer
og intensivafdelinger.
- At synliggøre nordisk forskning i intensivsygepleje.
VIRKSOMHED
- At afholde faglige møder og konferencer for forskere i intensivsygepleje i Norden.
- At samarbejde med relevante faglige organisationer.
- At opretholde en opdateret og aktiv hjemmeside.
MEDLEMMER
Sygeplejersker med tilknytning til intensivspecialet som er i gang med eller som har opnået en
mastergrad, kandidatgrad eller ph.d.-grad, kan optages som medlem. Fagpersoner med særlig
interesse i forskning i intensivsygepleje, for eksempel forskningsaktive eller fagudviklingsaktive
intensivsygeplejersker uden akademisk kompetence, kan optages som associerede medlemmer.
Sidstnævnte har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. Efter ansøgning kan bestyrelsen
give fuldt medlemskab til associerede medlemmer i kraft af kvalifikationer.
ÆRESMEDLEM
Generalforsamlingen kan på forslag fra bestyrelsen udnævne en person som har haft afgørende
betydning for forskning i intensivsygepleje til æresmedlem i foreningen.
UDMELDELSE
Udmeldelse kan ske skriftligt senest fire uger før udgangen af et kalenderår.
KONTINGENT OG ØKONOMI
Den årlige generalforsamling fastsætter kontingentet efter forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen
fastsætter nærmere regler for opkrævning af kontingent.
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MEDDELELSER
Selskabets aktiviteter kommunikeres elektronisk via personlige e-mailadresser og via hjemmesiden
http://www.nofi.info.
REGNSKAB OG REVISION
Regnskabsåret følger kalenderåret.
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse til
generalforsamling skal ske via email til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen annonceres ligeledes på hjemmesiden senest 8 uger før generalforsamlingen afholdes.
Punkter til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden til generalforsamlingen inklusive indkomne forslag til behandling annonceres på
hjemmesiden og sendes til foreningens medlemmer via e-mail senest 2 uger før
generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen har følgende faste dagsordenspunkter:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Valg af person til at underskrive referat
- Godkendelse af dagsorden
- Bestyrelsens årsberetning
- Kassererens årsberetning, herunder fremlæggelse af revideret regnskab
- Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
- Behandling af indkomne forslag
- Valg til bestyrelse og valgkomite
- Valg af revisor og revisorsuppleant
- Valg af personer til valgforberedelse
- Eventuelt
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af de tilstedeværende medlemmer
med stemmeret eller flertallet af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse med dagsorden til
ekstraordinær generalforsamling skal ske via email til samtlige medlemmer senest 8 uger før
afholdelse. Punkter til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 uger før afholdelsen.
BESTYRELSEN
Bestyrelsen sammensættes af medlemmer fra mindst tre nordiske lande. Bestyrelsen består af 8
medlemmer og vælges for en periode af to år, dog således at halvdelen af bestyrelsen er på valg
hvert år. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være i gang med en forskeruddannelse eller
have opnået ph.d.-graden. Formanden skal have ph.d.-grad eller tilsvarende. Formanden vælges på
generalforsamlingen, mens de øvrige medlemmer konstitueres på først kommende bestyrelsesmøde.
For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig, må 5 bestyrelsesmedlemmer inklusive formanden
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være til stede. Ved uafgjort har formanden dobbeltstemme. Formanden og kassereren kan begge
underskrive på foreningens vegne.

VALG
Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen hvert år. Valget foregår ved skriftlig
afstemning blandt de tilstedeværende medlemmer med stemmeret. Der kan stemmes ved skriftlig
fuldmagt. Hvert medlem kan kun stemme med 1 skriftlig fuldmagt. Nærmere regler vedrørende
kandidatanmeldelse og valgprocedure fastsættes af bestyrelsen.
REVISOR
Valg af revisor og revisorsuppleant finder sted på generalforsamlingen.
INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Foreningen kan indgå samarbejde med lokale sygeplejefaglige sammenslutninger i de Nordiske
lande samt med internationale sammenslutninger for intensivsygeplejersker.
VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændring skal foregå ved generalforsamlingen eller på ekstraordinær generalforsamling
med 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer med stemmeret. Forslag til vedtægtsændring
skal være sendt ud sammen med dagsorden.
OPLØSNING AF NOFI
Beslutning om opløsning af foreningen kan ske på ordinær eller ekstraordinær generelforsamling,
hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer med stemmeret stemmer for det. Beslutningen skal
derefter stadfæstes på ny af en ekstraordinær generalforsamling. Hvis foreningen opløses, skal
generalforsamlingen samtidig afgøre, hvordan foreningens midler skal anvendes.

