
VEDTEKTER FOR NORSK THORAXKIRURGISK FORENING (NTKF) 
 

Vedtektene for Norsk Thoraxkirurgisk Forening er vedtatt av styret 28.10. 2011 og godkjent 
12.3. 2012 av sekretariatet i Den norske legeforening etter delegert myndighet fra 
sentralstyret. 
 

§ 1 
Foreningens navn er Norsk thoraxkirurgisk forening (forkortelse: NTKF).  
 

§ 2 
Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av 
foreningens lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover. 

 

§ 3 
I tillegg til formålsbestemmelsene i Dnlfs lover, § 1-2 og § 3-6-3, er foreningens mål å fremme 
utviklingen innen thorakal kirurgi i videste forstand og ivareta medlemmenes faglige og medisinske 
interesser. Dette kan gjøres ved å samle leger med interesse for fagområdet, blant annet til 
møtevirksomhet med vitenskapelig program. Møtevirksomheten bør foregå i samarbeid med Norsk 
kirurgisk forening. 
 

§ 4 
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen eller som velger denne 
som fagmedisinsk forening.  
 
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet 
til foreningens fagområde/andre kriterier. Leger som søker assosiert medlemskap må være medlem i 
Dnlf. Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret. 
 
Generalforsamlingen fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer som etter 
varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen. 

 

§ 5 
Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan innvoteres på generalforsamlingen etter 
anbefaling fra styret. Til æresmedlem kan generalforsamlingen velge enhver som foreningen vil hedre 
i særlig grad. 

 
§ 6 
Foreningens høyeste myndighet er tillagt generalforsamlingen. 
 
§ 7 
Foreningen har et styre på 5 medlemmer. Styret av består av leder, sekretær, kasserer og 
2 styremedlemmer. Styremedlemmene velges hver for seg. 

Styret velges på generalforsamlingen for 2 år av gangen. Gjenvalg kan finne sted en 

gang slik at den maksimale funksjonsperioden per kandidat i hver posisjon blir 4 år. 

Valgene kan foregå skriftlig etter generalforsamlingens ønske. 

Styrevedtak fattes med simpelt flertall. Ved likt stemmetall, teller leders stemme 

dobbelt. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.  

 

Generalforsamlingen velger en valgkomité på tre medlemmer som innstiller kandidater til valg 

under aktuell generalforsamling.  
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Foreningen foreslår overfor sentralstyret medlemmer til spesialitetskomiteen i thoraxkirurgi. 

Denne har 6 medlemmer inkludert 1 fra Yngre Legers Forening. Denne komiteen ivaretar 

utdanningsaspekter for spesialistkandidater ved norske sykehus og godkjenner nye spesialister. 

 

Som underutvalg er det opprettet Kvalitetssikringsutvalg. Dette har også 6 medlemmer. Utvalget 

ivaretar styringen av to store kvalitetsregistre – Norsk Hjertekirurgiregister og Norsk 

Thoraxkirurgisk Register. Hovedansvarlig for kvalitetsregistrene er styret i NTKF. Utvalgene 

rapporterer til den årlige generalforsamlingen.  

 

§ 8 

Styret ivaretar foreningens interesser og avgjør vanlige løpende saker. Større saker skal styret 

legge frem på generalforsamlingen. Særlig viktige saker og saker av prinsipiell interesse kan 

bare avgjøres på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

§ 9 

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig, fortrinnsvis i forbindelse med Norsk kirurgisk 

forenings årsmøte. Styret innkaller medlemmene med minst 4 ukers varsel og fastsetter dagsorden for 

generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen skal: 

1. Behandle styrets årsberetning 

2. Behandle og godkjenne revidert regnskap 

3. Foreta valg av styre 

4. Foreta valg eller fremme forslag til oppnevning av spesielle komiteer og utvalg (definert i 

paragraf 7) 

5. Behandle andre saker som er lagt frem av styret, samt saker som et medlem har meldt skriftlig 

            til styret minst 4 uker før generalforsamlingen. 

 
Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder 2 stemmer. Valg av styre skal foregå 
samme år som det blir holdt ordinært møte i Den norske legeforenings landsstyre.  
 
Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3. 
 
§ 10 
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 2 ukers varsel når styret eller minst 1/5 av 
medlemmene krever det. Ekstraordinær generalforsamling kan bare fatte vedtak om saker som er ført 
opp på dagsordenen. 

 

§ 11 

Lovendringer kan bare vedtas på ordinær generalforsamling. Forslag til lovendring må være innsendt 

til styret 6 uker før ordinær generalforsamling og styret må gjøre forslagene 

kjent for medlemmene minst 4 uker før generalforsamlingen. Til lovendringer kreves minst 2/3 
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flertall, og minst 1/4 av medlemmene må være til stede. 

§ 12 
Foreningens regnskapsår er kalenderåret. 
Foreningen nytter revisor etter Dnlfs regler og anbefalinger.  
 

 

Oslo 28. oktober 2011 
 
 
 
 
Rune Haaverstad                 Theis Tønnessen                       Truls Myrmel 
Leder                                   Sekretær                                    Kasserer 
 
 
 
 
Per Snorre Lingaas             Dag Ole Nordhaug 
Styremedlem                       Styremedlem  


