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§ 1 Formål 
Norsk forening for folkehelse skal arbeide for å øke forståelsen og interessen for 

forskning, utdanning og formidling om forebyggende og helsefremmende arbeid 

knyttet til blant annet samfunnsmedisin, sosialmedisin og folkehelsearbeid. 

 

§ 2 Arbeidsmåter 
Foreningen skal gjennom vitenskapelige og praktiske tiltak på nasjonalt og 

internasjonalt nivå arbeide med samfunnsrelaterte helsespørsmål. Foreningen skal 

blant annet stimulere til tverrfaglig forskning og formidle informasjon om 

folkehelse gjennom kurs, konferanser og seminarvirksomhet. 

 

§ 3 Medlemskap 
Foreningen er åpen for personer, organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har 

interesse for forskning og utvikling innenfor helsefremmende arbeid, forebygging, 

behandling og rehabilitering. 

 

§ 4 Styret 
Foreningen skal ledes av et tverrfaglig sammensatt styre bestående av inntil syv 

medlemmer, alle med varamedlemmer. 

Styret velges for to år av gangen, dog slik at tre av styrets medlemmer er på valg 

hvert år. En eller to nestledere velges av og blant styrets medlemmer. Sekretær og 

kasserer kan velges etter behov. 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Styrets 

beslutninger avgjøres ved flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har styreleder 

dobbeltstemme. 

Styret kan nedsette underutvalg og referansegrupper. 

Styret legger frem forslag på valgkomité til årsmøtet. 

 

§ 5 Sekretariat 

Foreningen kan etablere et lønnet sekretariat avhengig av tilstrekkelig økonomi. 

Det ledes av en generalsekretær. 



 

§ 6 Årsmøtet 
Årsmøtet skal avholdes hvert år. 

Årsmøtet skal få fremlagt årsberetning og regnskap for eventuelle kommentarer. 

Årsmøtet velger styreleder, representanter til styret, valgkomité på tre medlemmer 

og revisor, fastsetter kontingent for følgende år og godkjenner aktivitetsplan for 

neste år. 

Medlemmer har stemmerett, dvs. når man har betalt siste års eller inneværende års 

kontingent. 

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

 

§ 7 Valgkomité 

Senest fire uker før årsmøtet skal valgkomité avgi skriftlig forslag på styreleder, 

styremedlemmer, varamedlemmer, og revisor. 

 

§ 8 Signatur 
To av styrets medlemmer i fellesskap eller styrets leder og generalsekretær, eller 

kasserer, har hver for seg foreningens signatur.  

 

§ 9 Regnskap og revisjon 
Senest tre måneder etter kalenderårets slutt skal foreningens reviderte regnskap 

for siste år legges frem for styret. 

 

§ 10 Forhold til andre organisasjoner 
Norsk forening for folkehelse kan være medlem i norske og internasjonale 

organisasjoner som arbeider med helsefremmende forskning, opplysning og 

utvikling og som har sammenfattende interesser med Norsk forening for 

folkehelse. 

 

§ 11 Oppløsning 
Norsk forening for folkehelse kan oppløses etter vedtak på to på hverandre 

følgende årsmøter med 3/4 flertall. 

Eventuelle gjenstående midler tilfaller en forening eller institusjon med lignende 

formål som Norsk forening for folkehelse.  

 


