
Vedtekter for Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt 

 

§ 1. Instituttets navn 

Instituttets navn er Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt. Kortformen RadForsk kan 

også brukes. 

§2. Instituttets formål 

Norsk Radiologisk Forskningsinstitutts formål er å stimulere og fremme norsk 

radiologisk forskning. 

§3. Instituttets form 

Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt er organisert som et fond. Grunnkapitalen er 

pålydende kr 100.000. 

§4. Ledelse 

Styret i Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt består av minimum tre personer og 

maksimalt åtte personer. Styret i Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt velges på 

følgende måte: 

 Sekretær i fondsstyret som utnevnes av Norsk Radiologisk Forening er 

styremedlem i Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt 

 Styreleder og vitenskapelig sekretær i Norsk Radiologisk Forening er 

styremedlemmer i Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt 

 Generalforsamlingen i Norsk Radiologisk Forening velger 3 styremedlemmer til 

Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt.  

Man skal tilstrebe god representasjon i styret med tanke på kjønn, geografi og ulikt nivå 

på forskningsbakgrunn. 

Stiftelsens firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.  

Styret velger seg leder og kasserer. 

De valgte styremedlemmene velges for en periode på to år med mulighet for gjenvalg tre 

ganger.  

Styret har styremøter etter innkalling fra leder eller tre av styrets medlemmer.  

Styremøte kalles inn med minst to ukers varsel, og styret er beslutningsdyktig med minst 

fire representanter. Beslutninger krever simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller lederes 

stemme dobbelt.  

Leder kan også kalle inn til elektronisk møte via epost eller telefon. Dette må på 

forhånden være avtalt med alle styremedlemmer, med på forhånd avtalt frist. 



Beslutninger kan fattes på elektronisk/telefon møte med simpelt flertall med minst fire 

stemmeberettiget deltagere. 

Det skal avholdes minst 2 styremøter i året. 

§5. Norsk Radiologisk Forskningsinstitutts oppgaver 

Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt skal foreslå og gjennomføre tiltak som kan 

stimulere til økt mengde og bedret kvalitet og tverrfaglighet av radiologisk forskning i 

Norge. Instituttet skal arbeide for å senke terskelen for at norsk radiologer starter 

med forskning. Instituttet skal videre arbeide for å gjøre norsk radiologisk forskning 

kjent. 

Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt har som konkrete oppgaver å:  

 Operette og vedlikeholde et sett av kontaktpersoner for forskningsveiledning. 

 Opprette og vedlikeholde et stipendiatnettverk og sørge for at de kan møtes. 

 Kalle inn til årlig rapportering gom radiologisk forskningsaktivitet fra alle 

gruppe I-sykehusene og forskningsaktive gruppe II-sykehus. 

 Ta imot og videreformidle rapportering fra komiteen for Radiologforeningens 

Bestepris. 

 Sørge for utdeling av pris for beste frie foredrag av lege i spesialisering ved 

foreningens møter. 

 Arbeider for at radiologer som nylig har gjennomført medisinsk doktorgrad 

holder oversiktsforedrag på et av Norsk Radiologisk Forening møte, og 

dessuten sørge for utdeling av oppmerksomhet i forbindelse med dette. 

 Arbeide for å gi norske radiologer konkret oppstarts hjelp i forskning og 

søknader til forskning. 

 Opprette kontakt med og samarbeide med tilsvarende institusjoner i andre 

nordiske land, på europeisk nivå og internasjonalt.  

 I tillegg skal Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt ta initiativ til 

forskningsrelaterte kurs innen radiologi, og Norsk Radiologisk 

Forskningsinstitutt skal oppfordre til at radiologisk forskning tas opp på de 

ulike spesialistkursene i radiologi. 

§6. Norsk Radiologisk Forskningsinstitutts økonomi 

Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt kan motta midler bevilget av Norsk Radiologisk 

Forening. Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt bør på selvstendig grunnlag søke 

andre forskningsinstitutt, stipendiater, eller lignende om midler. Gaver kan også 

mottas.  

Budsjett og regnskap for Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt skal forelegges styret i 

Norsk Radiologisk Forening til uttalelse. 

Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt skal ha god økonomisk styring og prioritere sine 

disposisjoner etter § 4.  



Norsk Radiologisk Forskningsinstitutt ved styreleder skal utarbeide en skriftlig 

årsrapport der det framgår hvem som har fått praktisk hjelp og økonomisk støtte. 

Rapporten forelegges Norsk Radiologisk Forenings årsmøte og legges også ut på 

Radiologforeningens nettside.  

§7. Endring av vedtekter 

Styret kan gjøre vedtak om endring av vedtektene. Til gyldige vedtak krever 2/3 

flertall av de tilstedeværende styremedlemmene i to møter med minst 3 måneders 

mellomrom. Før styret gjør endelig vedtak om vedtektsendring skal forslaget 

forelegges generalforsamling i Norsk Radiologisk Forening for uttalelse.  

§8. Opphør 

Styret kan treffe vedtak om oppløsning etter den fremgangsmøte som er beskrevet i 

§ 7. Ved oppløsning av stiftelsen skal stiftelsens midler anvendes slik at formål og 

virksomhet beskrevet i vedtektenes § 5 blir tilgodesett best mulig. Anvendelse av 

midlene vedtas av styret.  

 

Dato: 25. mars 2015  


