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OTFs generalforsamling 2020
Tirsdag 3. november kl. 17.00

På grunn av koronapandemien, vil generalforsamlingen gjennomføres digitalt. 

Program digital generalforsamling
Kl. 16.45 Registrering - Husk medlemsnummer!
  Alle påmeldte blir registrert i digital lobby.
  Kontingent for 2020 må være betalt for å kunne delta. Dette vil bli kontrollert.
Kl. 17.00 Velkommen ved Kjetil Strøm
Kl. 17.05 Presentasjon av hovedstyresaker ved Heming Olsen-Bergem 
Kl. 17.15 Generalforsamling med gjennomgang av årsregnskap, budsjett, valgkomiteens  
  innstillinger og innkomne forlag 
  
Dagsorden OTFs generalforsamling 2020
1. Referat generalforsamling 2019 med protokoll (side 4 og 5)
 Rapport fra styret til generalforsamlingen for arbeidsåret 2019 (side 6)
 Styrets brev til revisor 2019 (side 7-8)
 Revisors beretning og uttalelse om revisjon av årsregnskapet 2019 (side 9-10)
2. Gjennomgang av årsregnskap 2019  (side11-21)
 Valg av revisor
3. Budsjett 2021 (side 22)
4. Valgkomiteens innstillinger til OTFs styre, utvalg og nemnder 2021
 Presentasjoner av kandidater (side 23-25)
5. Valg 
6. Innkomne forslag og saker (side 26-42)
7. Eventuelt 
8.  Utdeling av hederstegn

Påmelding
Påmelding til generalforsamlingen gjøres på oslotann.no senest 3. november kl. 16.00

Sted
Generalforsamlingen holdes digitalt. Lenke med passord og innloggingsinformasjon sendes deltakerne
på morgenen 3. november.

Hvem har stemmerett?
Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett.  
Assosierte medlemmer som har betalt kontingent til OTF i inneværende år kan delta, men har  
ikke stemmerett eller talerett.

Vel møtt! 

Hilsen

Styret i Oslo Tannlegeforening

Forbehold om endringer i oppsatt program.  Oppdatert 28.10.2020

Varsel om ordinær generalforsamling i Oslo Tannlegeforeningen ble publisert i OTF-nytt nr. 4 og 5 2020 
I tillegg ble det sendt ut nyhetsbrev og annonsert på foreningens Facebooksider og oslotann.no. 
Oslo Tannlegeforening, Niels Juels gate 24, 0272 Oslo | www.oslotann.no | telefon 22 43 64 50 | org.nr. 971 526 645
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 Referat OTFs generalforsamling 2019 - første gang publisert i OTF-nytt 7-2019.

Oppsummering fra Oslo Tannlegeforenings 
(OTFs) generalforsamling 2019.

OTFs generalforsamling ble holdt på Høyres Hus tirsdag 5. no-
vember. Tilstede var 27 deltakere. Av disse var det 24 stemme-
berettigede (2 uten stemmerett og 1 medlem som forlot forsam-
lingen før valget tok til). 

Leder Kjetil Strøm åpnet generalforsamlingen etter at innkallin-
gen ble godkjent av de fremmøtte.
Ett minutts stillhet ble viet avdøde medlemmer siden forrige 
generalforsamling. 

Dagsorden OTFs generalforsamling 2019
1. Referat generalforsamling 2018 med protokoll  
Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2018  
Rapport fra styret til generalforsamlingen for arbeidsåret 2018  
Styrets brev til revisor 2018 
Revisors beretning og uttalelse om revisjon av årsregnskapet 
2018  
Alt godkjent

2. Årsregnskapet 2018 ble gjennomgått av Kjetil Strøm. Det er 
sunn økonomi i foreningen.
Årsregnskapet 2018 ble godkjent og styret ble gitt ansvarsfrihet.

Valg av revisor RSM Norge ble gjenvalgt som revisor 

3. Budsjett 2020 ble gjennomgått av Kjetil Strøm.  
Budsjettforslag 2020 ble godkjent. 

4. Valgkomitéens innstillinger til OTFs styre, utvalg  
og nemnder 2020
Kandidatene ble presentert av Kari Rosseland. 

5. Valg - alle valgt ved akklamsasjon:

Styret 

Leder for 2020: Kjetil Strøm (gjenvalg) 
 
Nestleder for 2020: Silje Bach (ny) 
 
Sekretær for 2020: Øystein Thomassen (gjenvalg) 

Styremedlem for 2020: Marianne Horgen (gjenvalg) 

Leder fagnemnd / styremedlem for 2020:  
Sofia Johansson (gjenvalg) 

Redaktør / styremedlem for 2020: Linn-Kjersti Sundar (gjenvalg) 

Varastyremedlem for 2020: Pouria Pourriahi (gjenvalg) 

Øvrige nemdner og utvalg
Medlem til fagnemnda for 2020-2021: Maziar Shabestari (ny)

Medlem til praksistakseringsutvalget for 2020-2023:  
Per Måreid (gjenvalg for ny periode)

Medlem til klagenemnden for 2020-2026: Morten Eriksen (ny)

Medlem til hederstegnutvalget for 2020:  
Anne Beate Sønju Clasen (gjenvalg) 

Medlem til hederstegnutvalget for 2020: Ingunn Texmon (ny) 

Medlem til hederstegnutvalget for 2020: Aleidis Løken (ny) 
 
Medlem til valgkomitéen for 2020-2024: Benedicte H. Jørgensen 

Kommentarer til valget:
Styret innstilte Benedicte Jørgensen som nytt medlem til valg- 
komitéen rett før generalforsamlingen startet den 5. november, 
slik at dette ikke kom med i forhåndsvarslingen. Generalforsam-
lingen hadde ingen bemerkninger til dette. 

6. Innkomne forslag og saker 
Styret mottok ingen forslag eller saker til generalforsamlingen.

7. Eventuelt 
Ett medlem bemerket at det var veldig dårlig oppmøte på GF 
de to årene vedkommende har deltatt. Det er positivt å være 
med på generalforsamlingen fordi man får et godt innblikk i hva 
foreningen er, jobber med og mer forståelse for helheten med å 
være medlem. Flere deltakere kom med gode innspill på hvordan 
foreningen kan gjøre GF mer attraktivt for medlemmer. 

Forslag:  
Kombinere GF med fagprogram og etterutdanningstimer
Er det høy terskel for å møte fordi man er redd for å bli valgt inn 
i tillitsverv?
Endre betegnelsen generalforsamling til f.eks. Årsmøte, GF, 
Fokus på sosialt samvær over et hyggelig måltid.
Lage et intervju til OTF-nytt med et medlem med fokus på GF / 
foreningsarbeid.

8. Utdeling av hederstegn
Årets utdeling av hederstegn ble gjort av Kjetil Strøm og leder for 
hederstegnutvalget, Benedicte Jørgensen. 
OTF ga hederstegn i sølv til Stine A. Nordhus, Kari Rosseland og 
Carina Urke for deres engasjement i foreningsarbeid.  
Vi gratulerer!

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 19.00 og deltagerne samlet 
seg i restaurant Tivander for en lekker tapasbuffet, noe godt i 
glassene og livlig prat. 

Referenter: Øystein Thomassen og Tine Berg
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Oslo Tannlegeforening, Niels Juels gate 24, 0272 Oslo Telefon: 22 43 64 50 Web: www.oslotann.no E-post: otf@oslotann.no 
Org.nr. NO 971 526 645 MVA   Bank: 5010 05 50773 IBAN NO43 5010 0550 773 BIC (Swift) DNBANOKKXXX 

Protokoll for styrevalg foretatt på Oslo Tannlegeforenings 
generalforsamling 5. november 2019 

Tilstede var 24 stemmeberettigede medlemmer. 

Innstillinger til Oslo Tannlegeforenings styre fra 1.1. 2020 

Leder:  Kjetil Strøm 
Nestleder:  Silje Bach 
Styremedlem: Marianne Horgen 
Sekretær:   Øystein Thomassen 
Redaktør:   Linn-Kjersti Sundar 
Leder fagnemnd: Sofia Johansson 
Varastyremedlem: Pouria Pourriahi 

Alle valgt for 1 år ved akklamasjon. 

I tillegg består Oslo Tannlegeforenings styre av 3 tillitsvalgte representanter fra den 
offentlige sektor i tannhelsetjenesten (UTV). 
Medlemmene velges av de ulike UTV-styrene og foretas ikke av Oslo Tannlegeforenings 
generalforsamling.  

UTV Oslo, UTV Akershus og UTV UiO melder inn sine representanter til Oslo 
Tannlegeforening sitt styre i januar 2020.  

Oslo, 26. november 2019 

_______________________________________________________________________ 
Kjetil Strøm    Carina Urke     Marianne Horgen Øystein Thomassen 
Leder    Nestleder    Styremedlem  Sekretær 

________________________________________________________________________ 
Pouria Pourriahi    Sofia Johansson    Linn-Kjersti Sundar 
Varastyremedlem   Leder fagnemnd    Redaktør 

____________________________________________________________________ 
Kristin Røsholm     Mette Henriksen  Ingvild J. Brusevold 
Styremedlem, UTV Akershus  Styremedlem, UTV Oslo Styremedlem, UTV UiO 
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Rapport fra styret til generalforsamlingen om foreningsåret 2019 
 
Oslo Tannlegeforenings virksomhetsområde er å ivareta medlemmenes faglige og sosiale behov. 
Foreningen holder til i selveide lokaler i Niels Juels gate 24. Foreningens lokaler benyttes til 
møtevirksomhet for styret, redaksjonen, UTV, honnørklubben og annen møtevirksomhet.  
 
Foreningen drives godt, driften er sikker og forutsetningen for fortsatt drift er til stede.  
Regnskapet føres av AS Profina og ordningen er velfungerende.  
Revisjon gjøres av RSM Norge AS og også denne ordningen er tilfredsstillende.  
Foreningen har én ansatt kontorleder (85% stilling) som ivaretar den daglige driften og 
arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.  

I løpet av 2019 har det vært avholdt: 
- 6 medlemsmøter 
- 1 heldagskurs 
- 2 regnskapskurs 
- 6 redaksjonsmøter 
- 6 utgivelser av OTF-nytt + 1 generalforsamlingsutgave  
- 9 styremøter 
- 1 ordinær generalforsamling (november) 

 
I tillegg har klagenemnden, fagnemnden, praksistakseringsutvalget, museumskomiteen, 
museumsvertene, Honnørklubben, valgkomiteen og Den Gyldne Tand vært aktive gjennom 
perioden.  
 
Alle OTF-kursene ble gjennomført på Høyres Hus og konferansesenter. I snitt har det vært ca. 300 
påmeldte på hvert av medlemsmøtene. Dessverre opplever vi fortsatt at mange påmeldte ikke 
møter opp uten å avbestille plassen. Regnskapskursene våren 2019 hadde rundt 30 deltakere pr. 
kurs. Heldagskurset i november hadde 177 deltakere. 
Takket være god oppslutning fra dentalbransjen og inntekter fra heldagskurset har vi også i 2019 
kunnet tilby gratis medlemsmøter.  
OTF-nytt har en jevn flyt av annonseinntekter og alt arbeidet med publikasjonen gjøres av interne 
ressurser.  
 
Det ble delt ut 3 hederstegn i sølv på generalforsamlingen i november 2019. 
 
I november 2019 gikk AS Profina over til ny Visma-plattform, noe som har skapt en del tekniske 
utfordringer for kontorleder. Det vil bli et etterslep gjennom store deler av 2020. 
 
Styrets leder, nestleder, styremedlemmer og flere tillitsvalgte har deltatt på kurs og seminar i regi av 
Den norske tannlegeforening: Forum for tillitsvalgte, Forum for etterutdanning, Rollen som 
tillitsvalgt, Næringspolitisk forum med mer. OTF var godt representert på NTFs representantskap i 
november 2019. Representantskapet vedtok nye vedtekter for NTF som implementeres i 2020. 
 
Styret tilstreber en jevn kjønnsfordeling, men ser fortsatt at den lave interessen for frivillig arbeid 
gjør det vanskelig å fylle opp vervene uansett kjønn. 
 
 
Oslo, 29.09. 2020 
 
 
Kjetil Strøm  
Leder Oslo Tannlegeforening 
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RSM Norge AS 
Postboks 1312, Vika 
0112 OSLO 
 
 
 
 
 

Oslo, 26.05.2020 
  
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Oslo Tannlegeforening som 
ble avsluttet den 31.12.2019 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt 
vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge. Vi 
bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Ansvarsforhold 

 

 Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir 
et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  

 

 Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 
for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og 
intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,  
 

 Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, 
herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

Regnskap 
 

 Vi har vurdert mulige effekter av det pågående Covid-19 utbruddet for selskapet virksomhet, 
finansielle stilling, likviditet og grunnlag for fortsatt drift, og gitt revisor tilgang til våre 
vurderinger. I den grad det forventes betydelige effekter og så langt det er mulig å vurdere 
mulig effekter for virksomheten er det tatt inn opplysninger i noter til årsregnskapet. 
 

 Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. 
 

 Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 

 Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig, 
både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet.   

 

 Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi 
vurdert foretakets evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter 
balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende 
forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som 
kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.   
 

 Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp, som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for 
uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen.  

 Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med 
disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.  
 

 Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til årsregnskapet. 

 

 Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter 
til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av selskapet. 
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 Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av 
opplysningene om bundne skattetrekksmidler i noter  
 

 Så langt det er krevet etter regnskapslovens §§ 7-31 og 7-32 (evt.7-44 og 7-45 (små)eller 7-
31b og 7-32) gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med 
administrerende direktør, styreformann, øvrige styremedlemmer og andre ledende ansatte om 
godtgjørelse, opsjons/tegningsrettigheter, pensjon og sluttvederlag fra selskapet, samt alle lån 
og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, aksjonærer og ansatte.  
 
 
 

Skattemelding med vedlegg 
 

 Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i skattemeldingen med 
vedlegg, er korrekte og fullstendige. 

Andre opplysninger gitt til revisor 
 

 Vi har gitt revisor: 
- tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  
- alle referater fra generalforsamlinger og styremøter 
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og  
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 
 

 Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 
som vi er kjent med og som kan ha påvirket foretaket og som involverer ledelsen, ansatte med 
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor misligheten 
kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 

 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 
misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.  
 

 Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold 
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 
 

 Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke 
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av 
regnskapet. 
 

 Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike 
krav. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kjetil Strøm 
daglig leder/styreleder 
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THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent
accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RRSSMM  NNoorrggee  AASS  eerr  mmeeddlleemm  aavv/is a member of Den norske Revisorforening.

RSM Norge AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo

Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Oslo Tannlegeforening

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Oslo Tannlegeforenings årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 271 224. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.
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Revisors beretning 2019 for Oslo Tannlegeforening

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 04.06.2020
RSM Norge AS

Erik Olsen
Statsautorisert revisor
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring av medlemsinntektene skjer ved innbetaling. Inntektsføring av annonseinntektene skjer når

annonsen er levert. Inntekter fra kurs inntektsføres når kurset er avsluttet.

Finansinntekter

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Avkastning på verdipapirer inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Gevinster ved salg av verdipapirer resultatføres på det tidspunkt risiko og rettigheter knyttet til de solgte

verdipapirene har gått over på kjøper (transaksjonstidspunktet).

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter

balansedagen, samt poster som knytter seg til driften. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av

anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til

anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige

kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke

lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene og en

tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi, jf. rskl. § 5-8. Verdiendringer

resultatføres.

Oslo Tannlegeforening

Noter 2019
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Oslo Tannlegeforening

Noter 2019

Note 2 Annonseinntekter

Oslo Tannlegeforening utgir OTF-NYTT. Det gis ut 6 nr. pr. år.

Inntektene fordeler seg slik: 2019 2018

Annonser avg.pl 201 634 212 800

Annonser avg.fri 18 180 0

Sum 219 814 212 800

Note 3 Medlemskontingenter

Pr. 31.12.2019 var det ca. 1 424 betalende medlemmer.

Kontingent for ordinære medlemmer er kr 700, kontingent for assosierte medlemmer er kr 525

og kontingent for medlemmer med redusert kontingent er kr 350.

Note 4 Utstillinger OTF-møter

I forbindelse med medlemsmøter leies det ut stands til representanter fra industrien.

Inntektene fordeler seg slik: 2019 2018

Utstillinger OTF-møter avg.pl 415 060 405 740

Utstillinger OTF-møter avg.fri 0 0

Sum 415 060 405 740

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte

Lønnskostnader 2019 2018

Lønn 971 114 977 859

Arbeidsgiveravgift 152 090 140 321

Pensjonskostnader 22 254 18 439

Andre lønnsrelaterte ytelser 983 1 050

Sum 1 146 440 1 137 669

Gjennomsnittlig antall årsverk 1 1

Note 6 Obligatorisk tjenestepensjon

Foreningen har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Foreningen har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven.
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Oslo Tannlegeforening

Noter 2019

Note 7 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

2019 2018

Leder 60 000 60 000

Nestleder 30 000 30 000

Øvrige styremedlemmer 59 994 59 994

Redaktør 30 000 30 000

Leder fagnemnda 30 000 30 000

Medlemmer fagnemnda 29 997 19 998

Redaksjonskomiteen 10 000 15 000

Klagenemda 30 000 30 000

Praksistakseringsutvalget 25 000 25 000

Økonomiutvalget 0 10 000

Sum 304 991 309 992

I tillegg har enkelte medlemmer av styret blitt frikjøpt for dager med fravær fra sitt arbeide. Det dekkes

1/10G pr. dag ved frikjøp.

2019 2018

Leder 136 630 97 636

Nestleder 14 856 24 218

Styremedlemmer 19 376 9 362

Andre tillitsvalgte 0 0

Sum frikjøp 170 862 131 216

Det er i 2019 kostnadsført kr 38 000 i ordinært revisjonshonorar og kr 15 725 vedrørende andre tjenester

levert av revisor. Beløpene er eksl. mva.
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Oslo Tannlegeforening

Noter 2019

Note 8 Finansposter

Finansinntekter 2019 2018

Utbytte fond 347 155 351 329

Renteinntekter fond 764 004 579 419

Netto gevinst fond (realisert/urealisert) 659 904 0

Annen renteinntekt 34 659 29 345

Annen finansinntekt 8 515 6 505

Sum finansinntekter 1 814 238 966 598

Finanskostnader 2019 2018

Annen rentekostnad 711 0

Gebyrer og tjenester bank 26 991 23 475

Netto tap fond (realisert/urealisert) 0 375 523

Forvaltningshonorar Finansco 50 790 0

Sum finanskostnader 78 493 398 998

Note 9 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Anskaffelses-

kost

Bokført

verdi/

Markeds

verdi

Resultatført

(urealisert)

verdiendring i

perioden

Finansco Dynamisk Aktivalloker        3 049 228        3 433 057           367 942

Aberdeen Eiendomsfond Norge I 7 000 833 8 324 262 306 528

Landkreditt Høyrente 3 492 955 3 499 617 19 878

Swedbank Rente 7 573 480 7 080 867 (55 891)

Holberg Kreditt 4 801 921 4 669 439 (1 686)

Sum 25 918 418 27 007 242 636 771

Note 10 Bankinnskudd

2019 2018

Bundne bankinnskudd 126 664 150 498

Note 11 Egenkapital

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01 29 293 103

Årets resultat 1 271 224

Egenkapital pr. 31.12 30 564 327
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Oslo Tannlegeforening

Noter 2019

Note 12 Presentasjon etter aktivitet

NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner ble vedtatt i 2008. Standarden er etter utgivelsen

begynt å anses som en norm for ideelle organisasjoner. Etter standarden er det et krav om at kostnadene

skal spesifiseres etter aktivitet ikke art i enten resultatregnskapet eller i note

Aktiviteter til formålet er kostnader som er påløpt for å oppfylle foreningens formål og vedtekter.

Kostnader som ikke kan knyttes direkte til et formål er klassifisert som administrasjonskostnader.

Forklaring av ulike formålskostnader:

Produksjonskostnader OTF-nytt - dvs. alle kostnader til produksjon og distribusjon inkl. honorar til

redaktør og andre som medvirker.

Informasjon og kommunikasjon - nettsider og annen kommunikasjon overfor medlemmer

Sosiale arrangementer - Kostnader til avholdelse av medlemsmøter og andre sosiale arrangementer

eks. lokaler, hotell, program, honorarer til forelesere mv.

Kurs og konferanser - kostnader til avholdelse av kurs eks. lokaler, hotell, program, honorarer

til forelesere mv.

Faglig arbeid -  Utvikling faget, kvalitetssikring, forskning, årsmøte, frikjøp, reiseutgifter og andre

kostnader styret og utvalg.

Driftskostnader presentert etter aktivitet: 2019 2018

Produksjonskostnader OTF-nytt 192 008 172 113

Kurs og konferanse 373 864 266 397

Sosiale arrangement 252 143 218 938

Faglig arbeid 714 779 586 953

Informasjon og kommunikasjon 17 115 17 115

Sum formålskostnader 1 549 909 1 261 516

Administrasjonskostnader 939 533 1 095 841

Sum totale kostnader 2 489 442 2 357 357

Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til

administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.

2019 2018

Formålsprosent 62 % 54 %

Administrasjonsprosent 38 % 46 %
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Resultatregnskap 2019 2018 2017
Driftsinntekter
   Annonser 219 814      212 800      261 175      
   Utstilling/OTF møter 415 059      405 740      441 276      
   Kontingenter (1.379 medl.) 860 668      868 959      819 713      
   Kursinntekter 469 295      439 238      160 015      
   Andre inntekter 60 085        94 116        211 086      
SUM Driftsinntekter 2 024 921   2 020 853   1 893 265   

Driftskostnader :
   Varekostnader OTF nytt 163 483      137 883      139 296      
   Varekostnader andre 165 248      183 211      179 922      
   Lønnskostnader med mer. 1 189 090   1 170 369   1 163 424   
   Annen driftskostnad 971 621      865 894      845 927      
SUM Driftskostnader 2 489 442   2 357 357   2 328 569   

SUM Driftsunderskudd -464 521     -336 504     -435 304     

Finansinntekter 1 814 237   966 598      1 657 278   
Finanskostnader -78 492       -398 998     -19 471       
Netto finansinntekter 1 735 745   567 600      1 637 807   

SUM  Årsover / underskudd 1 271 224   231 096      1 202 503   

ANNEN DRIFTSKOSTNAD: 2019 2018 2017
Utgifter møter / møtevirksomhet 320 307    302 456    284 916    
Andre utgifter (inkl. utg. selvst.næringsdrivende) 249 949    167 743    186 640    
Honorar regnskap 93 036      83 086      87 141      
Telefon/porto 21 435      35 378      29 865      
Kostnader lokale inkl. rep/vedlikehold 143 325    131 042    132 777    
Eiendomsskatt 9 597         9 597         6 398         
Datakostnader 55 759      55 550      44 068      
Representasjon / gaver 13 397      30 619      18 122      
Honorar revisor 62 469      44 811      53 934      
Reisekostnader 2 347         5 612         2 065         
SUM annen driftskostnad 971 621    865 894    845 926    
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FINANS - INNTEKTER/KOSTNADER
Netto finans: 2019 2018 2017
Renteinntekter 34 659        29 345     43 932        
Resultat plasseringer (API Eiendom) 343 922      348 097  371 176      
Renteinntekter rentefond 764 004      579 419  597 327      
Verdiendring aksje/obligasjonsfond 636 772     -          571 308     
Gevinst aksje- og obligasjonsfond 23 133        -           62 786        
Utbytte 3 232          3 232       3 568          
Bank / purregebyrer 8 515          6 505       7 181          
Annen finanskostnad -78 492       -           -19 471       
SUM Netto finansinntekter 1 735 745   966 598  1 637 807   

EIENDELER 31.12.2019 % 31.12.2018 % 31.12.2017 %
Varige driftsmidler:
     Kontorlokaler 1 025 675     3 % 1 025 675     3 % 1 025 675     3 %
Sum anleggsmidler 1 025 675     3 % 1 025 675     3 % 1 025 675     3 %
Omløpsmidler:
     Kundefordringer 131 709         0 % 79 262           0 % 106 939         0 %
     Andre fordringer (inkl. 4 Q Aberdeen) 118 905         0 % 117 964         0 % 107 161         0 %
Sum fordringer 250 614         1 % 197 226         1 % 214 100         1 %
Investeringer:
     Finansco Dynamisk Aktivalloker  3 433 057     11 % -                 0 % 3 393 635     12 %
     Markedsbaserte obligasjoner 12 993 701   42 % 12 419 503   42 % 12 090 313   41 %
     Markedsbaserte rentefond 10 580 484   34 % 10 139 096   34 % 9 966 403     34 %
Sum investeringer 27 007 242   87 % 22 558 599   76 % 25 450 351   86 %

Sum bankinnskudd, kontanter 2 630 505     9 % 5 978 127     20 % 2 792 559     9 %

Sum omløpsmidler 29 888 361   97 % 28 733 952   97 % 28 457 010   97 %
Sum eiendeler 30 914 036   100 % 29 759 627   100 % 29 482 685   100 %
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EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2019 % 31.12.2018 %
Egenkapital 30 564 327        99 % 29 293 103        98 %

Kortsiktig gjeld:
    Leverandørgjeld 70 324                0 % 145 679             0 %
    Skyldig offentilge avgifter 200 533             1 % 211 579             1 %
    Annen kortsiktig gjeld 78 851                0 % 109 266             0 %
Sum kortsiktig gjeld 349 708             1 % 466 524             2 %
Sum egenkapital og kortsiktig gjeld 30 914 035        100 % 29 759 627        100 %

MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Bokført verdi  31.12 Bokført verdi Bokført verdi Anskaffelses Resultatført % endring

31.12.2019 31.12.2018 kost endring i perioden mot kostpris
Finansco Dynamisk Aktivalloker aksjefond (ny 2019) 3 433 057          -                   3 433 057      -                             0,0 %
API Eiendom (Aberdeen)  8 324 262          8 017 734        7 562 991      761 271                     10,1 %
Landkreditt høyrentefond 3 499 617          3 371 232        3 241 561      258 056                     8,0 %
First Aktiv Rente VPF  7 080 867          6 767 864        6 752 552      328 315                     4,9 %
Holberg Fondene  4 669 439          4 401 769        4 187 038      482 401                     11,5 %
SUM Finansielle omløpsmidler 27 007 242        22 558 599     25 177 199   1 830 043                 7,3 %

 
Balanse: 31.12.2019 % 31.12.2018 %
SUM varige driftsmidler 1 025 675                    3,3 % 1 025 675          3,4 %
SUM Omløpsmidler 29 888 361                  96,7 % 28 733 952       96,6 %
SUM Eiendeler 30 914 036                  100 % 29 759 627       100 %

SUM Egenkapital 30 564 327                  98,9 % 29 293 103       98,4 %
SUM Kortsiktig gjeld 349 709                        1,1 % 466 524             1,6 %
SUM Egenkapital og gjeld 30 914 036                  100 % 29 759 627       100 %
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                                             Oslo Tannlegeforening - Budsjett 2021 (alle tall i hele 1.000)

Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett 
2019 2019 2020 2021

Annonseinntekter 220            200              200              140              
Kontingenter 861            850              870              900              
Utstillingsinntekter 415            300              400              -               
Kursinntekter 470            300              300              500              
Andre inntekter 59              45                70                40                
Sum Inntekter 2 025         1 695           1 840           1 580           

Varekost OTF nytt 163            140              140              100              
Kurskostnader 164            150              150              -               
Andre varekostnader 1                5                   3                   3                   
Sum varekostnader 328            295              293              103              

Lønn-og personalkostnader 842            846              851              918              
Honorarer 348            360              360              370              
Sum lønn- og personalkostnader 1 190         1 206           1 211           1 288           

Kostnader lokale 143            143              145              160              
Honorarer/godtgjørelser 348            260              278              273              
Rekv./porto/tlf/aviser med mer 21              41                40                21                
IT-kostnader 56              20                30                30                
Reise/representasjon/KM godtgjørelse 17              20                20                -               
Utgifter møte / leie lokaler 252            240              240              30                
Andre driftskostnader 134            153              156              101              
Sum andre driftskostnader 971            877              909              615              

Drifts underskudd -464           -683             -573             -426             
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LEDER for 2021

Kjetil Strøm (O)
Master i odontologi, UiO 2009.
Styremedlem siden 2012, nestleder i 2013 og 
leder i OTF siden 2014. Frem til januar 2014 
jobbet han privat, og har vært instruktørtann-
lege siden 2010. Kjetil ble ferdig spesialist 
i pedodonti i 2017 og jobber nå blant annet 
med en PhD innen atferdsfag ved UiO.

LEDER FAGNEMND / STYREMEDLEM 
for 2021

Sofia Johansson (P) 
Cand. odont 2010, Gøteborg 
Arkitektexamen Chalmers 2009.
Sofia har vært aktiv i OTF siden 2011: 
Medlem fagnemnda 2011-12, varamedlem 
styret 2014, medlem fagnemnda 2015-2016. 
Leder fagnemnd 2017-2020. Hun jobber som 
assistenttannlege hos tannlegene Rossow og 
er gründer av www.skipac.com.

NESTLEDER for 2021

Silje Bach (P)
Cand.odont 2016
Etter det har hun jobbet i det offentlige i Bodø 
og Larvik. Fra juni 2019 er Silje Bach ansatt 
ved privat tannhelsesenter i Oslo. 
Fra 2017 til 2019 var Silje aktiv i Vestfold 
Tannlegeforening, først som tillitsvalgt og 
senere som informasjonssekretær.
Silje har vært nestleder i OTF siden 2020.

REDAKTØR / STYREMEDLEM for 2021

Linn-Kjersti Sundar (P/O) 
Cand. odont 2016, UiO
Hun har siden jobbet privat som tannlege i 
både Oslo og Asker. For tiden jobber hun for 
Odontia Byporten tannlegesenter. I tillegg 
er hun instruktørtannlege ved Universitetet i 
Oslo, og stortrives med det! Linn Kjersti har 
vært med i OTF-nytt redaksjonen siden våren 
2018 og redaktør siden 2019.

SEKRETÆR for 2021

Øystein Thomassen (O)
Cand.odont 2013, UiO
Siden 2013 har han jobbet ved flere klinikker 
i Helseetaten, Oslo Kommune. Øystein er nå 
klinikksjef på Kringsjå tannklinikk og har vært  
sekretær i OTFs styre siden 2018.

MEDLEM til FAGNEMNDA for 2021-2022 

Nils Johannes Lysen (P)
Cand. odont 2012, UiB
Jobbet som tannlege i den offentlige tann-
helsetjenesten i Bergen 2012-2015. Han har 
jobbet i privat praksis Slemdal tannlegesenter 
og Langhus Tannlegesenter siden 2015. 
Nils Johannes har vært medlem av fag- 
nemnda siden 2019.

STYREMEDLEM for 2021

Marianne Horgen (O)
Cand. odont i 1993, UiO.
Mairanne har vært en del av OTFs styre 
som redaktør av OTF-nytt og styremedlem 
siden 2011. Lokal tillitsvalgt i Oslo kommune 
2013-2018. Marianne har tidligere hatt privat 
praksis. Fra 2010-2017 var hun tannlege i 
Helseetaten i Oslo kommune. Høsten 2017 
begynte hun i stillingen som tannhelsefaglig 
rådgiver i Helseetaten. 

MEDLEM til FAGNEMNDA for 2021
(inn for Maziar Shabestari som har trukket 
seg) 

Abbe (Abdulla) Ali (O/P)
Cand.odont 1991, Umeå, Sverige
Ali har jobbet 2 år offentlig i Sverige og 4 år 
offentlig i Norge. De siste 21 årene har han 
jobbet privat. De siste 20 årene har han også 
vært instruktørtannlege en gang i uken ved 
Det odontoligiske fakultet i Oslo. 

MEDLEM til FAGNEMNDA for 2021-2022

Martin Hoftvedt (O/P)
Cand. odont 2008 (UiO)
Har egen privatpraksis på Majorstua i Oslo 
og jobber også en dag i uken som instruktør-
tannlege ved Institutt for Klinisk Odontologi, 
UiO. Erfaring tidligere fra offentlig og privat 
praksis. Hoftvedt er en erfaren kursholder 
særlig i restorativ odontologi, og medlem av 
GC Nordic Restorative Advisory Board. 

STYREMEDLEM for 2021 med ansvar for 
privatpraktiserende

Karen Wanda Fredriksen (P)
Cand.odont 2016, UiO

Karen jobbet ved den offentlige tannklinikken 
på Elverum, der fikk hun også erfaring som 
vikarierende klinikksjef. Siden 2019 har hun 
jobbet i privat praksis på Hoff tannklinikk på 
Oslo og Trollåsen tannlegekontor på Oppe-
gård. Karen har vært medlem av redaksjonen 
for OTF-nytt siden våren 2020.

5 .   Va l g k o m i t e e n s  i n n s t i l l i n g e r  t i l  s t y r e t ,  n e m n d e r    o g  u t v a l g 
 P r e s e n t a s j o n  a v  k a n d i d a t e n e
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 P r e s e n t a s j o n  a v  k a n d i d a t e n e

MEDLEM til PRAKSISTAKSERINGS- 
UTVALGET for 2021-2022-2023-2024

Knut Klette (P)
Cand. odont 1986
Klette har vært medlem av redaksjonskomiteen, 
medlem og leder av fagnemnda. Han har også 
vært koordinator for Tannlegeforeningens Sys-
tematiske Etterutdanning (TSE) i OTF. Har vært 
medlem i praksistakseringsutvalget en periode 
allerede og som leder av utvalget i 2020. Klette 
stiller til gjenvalg for en ny 4-års periode. 

MEDLEM til KLAGENEMNDEN for 
2021-2022-2023-2024+vara 2026+2027

Knut Årving (O/P)
Cand. odont 2003, UiO
Spesialist i endo 2010, UiO. Årving har jobbet 
i ulike privatpraksiser siden 2003. Nå jobber 
han på Oslo Endodontisenter samt deltid 
som instruktørtannlege på endoavdelingen / 
UiO. 

MEDLEM til HEDERSTEGNUTVALGET for 
2021 

Anne Beate Sønju Clasen (O)
Anne Beate Sønju Clasen er tidligere leder 
i OTF. Gjennom årene har hun hatt mange 
forskjellige verv i organisasjonen og i 2012 
ble hun tildelt OTFs hederstegn i gull.

KOLLEGAHJELPER 2021

Finn Rossow (O/P)
Cand. odont 19??
Sykehustannlege og praksiseier. Tidligere 
medlem og leder i OTFs fagnemnd (2011-
2012). Siden 2017 har han vært medlem i 
praksistakseringsutvalget, leder der i 2018. 
Finn har også vært medlem i OTFs valg- 
komité. Finn har vært kollegahjelper siden 
2019.

MEDLEM til HEDERSTEGNUTVALGET 
for 2021 

Ingunn Texmon (O)
Ingunn Texmon var nestleder i OTF fra 2014 
til 2017. En periode var hun også en del av 
OTF-nytt redaksjonen. Hun har vært medlem 
og leder av OTFs valgkomitè. Ingunn ble 
tildelt OTFs hederstegn i sølv i 2017.

STYRETS INNSTILLING til VALG-  
KOMITEEN for 2021-2023+vara 2024

Dominika Trzcinska (P)
Ferdig utdannet tannlege i Bergen høsten 
2013. 
Hun jobbet offentlig i Tvedestradn fra 2013-
2015. I dag jobber hun ved Colosseumklinik-
ken i Vestby. Dominika har vært medlem av 
OTFs fagnemnd siden 2017.

Informasjon om styrets sammensetning
Vervene som redaktør og leder i fagnemnden inngår som 
medlemmer i OTFs styre og deltar på styremøter og an-
dre styreaktiviteter. 

I tillegg til styremedlemmer som velges av OTFs general-
forsamling, består styre av representanter fra UTV Oslo, 
UTV Akershus og UTV UiO. 
Disse representantene velges av de respektive utvalge-
nes egne årsmøter. 

MEDLEM til HEDERSTEGNUTVALGET 
for 2021

Aleidis Løken (P)
Aleidis Løken er tidligere leder i OTF (den 
gang OTS). Gjennom årene har hun hatt 
mange forskjellige verv i OTF og har jobbet 
i NTF, Helsetilsynet og Helsedirektoratet. 
Hun er også advokat og jobber med pasi-
entskadeerstatning og helserett. I 2017 ble 
hun utnevnt til æresmedlem i Oslo Tannlege- 
forening.  

KOLLEGAHJELPER 2021

Harald Skaanes (P)
Cand. odont 1992, UiO
Harald Skaanes har vært kollegahjelper i en 
årrekke. Han har lang erfaring fra egne prak-
siser og organisasjonsarbeid i OTF.

Oppdatert 28.10.2020
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6. Innkomne forslag og saker

Forslag 1:

Styrets forslag til økning av medlemskontingent for 2021 i Oslo Tannlegeforening

Styret foreslår å øke medlemskontingent fra 1. januar 2021:

Ordinær medlemskontingent settes til  kr 800,-  (fra kr 700,-)
Redusert medlemskontingent settes til  kr 400,-  (fra kr 350,-)
Assosiert medlemskontingent settes til  kr 600,-  (fra kr 525,-)

Styrets begrunnelse: 
Lokalforeningskontingenten til OTF har vært uendret siden 2013, mens driftskostnadene 
har økt i perioden.

Forslag 2:

Vedtektsendringer for Oslo Tannlegeforening (OTF)

I tråd med vedtak på NTFs representantskap i 2019, har Oslo Tannlegeforenings styre jobbet med å fornye og 
tilpasse foreningens egne vedtekter etter mal fra Den norske tannlegeforening (NTF). 

På de neste sidene er forslaget presentert. 

OTFs nåværende vedtekter finner du her: https://www.tannlegeforeningen.no/om-ntf/ntfs-vedtekter.html

NTFs vedtekter finner her: https://oslotann.no/For-medlemmer/Vedtekter-for-Oslo-Tannlegeforening/
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR OSLO TANNLEGEFORENING (OTF) 
En lokalforening av Den norske tannlegeforening (NTF) 

Vedtatt av OTFs generalforsamling xx.xx.2020, med ikrafttreden fra 1. januar 2021. 
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1. FORENINGENS NAVN OG GEOGRAFISKE OMRÅDE 
Foreningens navn er Oslo Tannlegeforening (OTF).  
 
Foreningen ble stiftet 15. desember 1899 under navnet Christiania Tandlægeselskap, Kristiania 
Tandlægeforening ble stiftet 19. desember 1908. Selskapene ble sammenslått til Kristiania Tandlægeforening 
31. januar 1917. Senere har foreningens navn blitt endret flere ganger: 16. desember 1924 til Oslo 
Tannlægeselskap, 4. desember 1984 til Oslo Tannlegeselskap og 4. november 2008 til Oslo Tannlegeforening 
 
Foreningen er et eget organ i Den norske tannlegeforening (NTF), jf. NTFs vedtekter § 17. 
 
Foreningens geografiske område er Oslo og deler av Viken slik det er definert i vedlegget til NTFs vedtekter § 
18. (Vedlegg §18 Oslo: Tidligere Oslo fylke, Asker & Bærum distrikt i tidligere Akershus fylke og Follo distrikt 
(dvs. kommunene Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås og de søndre delene (Dalefjerdingen og Ytre) av 
Enebakk kommune).   
 
Grensene for lokalforeningene fastsettes av representantskapet.  

 

2. FORENINGENS FORMÅL 
Lokalforeningen skal representere NTF i sitt geografiske område og ivareta sine medlemmers interesser i tråd 
med NTFs formål. NTFs formål er nærmere beskrevet i NTFs vedtekter § 2. 
 

3. REGISTRERING AV FORENINGEN 
Foreningens organisasjonsnummer er 971 526 645. 

4. MEDLEMMENES PLIKTER 
Medlemmer av lokalforeningen plikter å rette seg etter NTFs og lokalforeningens vedtekter, NTFs etiske regler, 
NTFs regler for obligatorisk etterutdanning og NTFs klagenemndsregler. 
 
Medlemmer av lokalforeningen plikter på forespørsel å svare på spørsmål som angår sitt forhold til NTF. 
 
Medlemmer av NTF som utøver tannlegeyrket i lokalforeningens område eller slutter å utøve tannlegeyrket i 
området, plikter å sende melding til lokalforeningsstyret om dette. Melding skal også sendes til NTF sentralt.  

5. MEDLEMSKATEGORIER 
Lokalforeningen har følgende medlemskategorier: 

5.1 Ordinære medlemmer 
Som ordinære medlemmer av lokalforeningen opptas ordinære medlemmer av NTF som har sitt 
hovedarbeidssted i lokalforeningens geografiske område. NTFs hovedstyre kan i særlige tilfeller gi 
dispensasjon fra regelen om ordinære medlemmers lokalforeningstilknytning, jf. NTFs vedtekter § 41-1. 
 
Ordinære medlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til 
lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.  
 
Ordinære medlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under 
avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.  
 
Ordinære medlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne 
sammenhenger.  
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5.2 Pensjonistmedlemmer 

Som pensjonistmedlemmer av lokalforeningen opptas pensjonistmedlemmer av NTF som har valgt  
å ha sin hovedtilknytning til lokalforeningen. 

Pensjonistmedlemmer har stemmerett, forslagsrett og talerett i foreningsanliggender. De er valgbare til 
lokalforeningens styre og som representant for lokalforeningen til NTFs representantskap.  
 
Pensjonistmedlemmer har rett til å sette frem forslag til NTFs representantskap og forlange det satt under 
avstemning og meddelt til representantskapet, jf. NTFs vedtekter § 21-2.  
 
Pensjonistmedlemmer kan oppnevnes av styret til å representere foreningen i eksterne sammenhenger.  
 

5.3 Assosierte medlemmer 
Som assosierte medlemmer kan etter skriftlig søknad til lokalforeningens styre opptas: 
- Ordinære medlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening  
- Pensjonistmedlemmer av NTF som har sitt hovedmedlemskap i en annen lokalforening 
- Studentmedlemmer av NTF 
- Passive medlemmer av NTF 
 
Assosierte medlemmer har adgang til lokalforeningens møter og kurs. De har ikke stemmerett i 
lokalforeningsanliggender. Assosierte medlemmer er ikke valgbare til lokalforeningens styre eller som 
representant for foreningen til NTFs representantskap.  

5.4 Æresmedlemmer  
 Som æresmedlemmer kan utnevnes enhver som Oslo Tannlegeforening vil hedre i særlig grad. 
 
Æresmedlemmer utnevnes av styret med 2/3 flertall etter innstilling fra hederstegnutvalget.  
 
Bare æresmedlemmer som oppfyller vilkårene for å bli ordinært medlem eller pensjonistmedlem av 
lokalforeningen har stemmerett i foreningsanliggender og er valgbare til verv i foreningen, jf. NTFs 
vedtekter § 40-5.  

6. KONTINGENT 
Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for kommende år og skal betales av alle ordinære 
medlemmer. For pensjonistmedlemmer og assosierte medlemmer fattes særskilte vedtak om kontingent. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.  

Styret kan på begrunnet skriftlig søknad innvilge kontingentfritak eller redusert kontingent for ett år av gangen. 
Ved utmelding av NTF skal forfalt kontingent betales.  

For medlemmer som er ordinære medlemmer eller pensjonistmedlemmer av NTF og som dermed er pliktige 
medlemmer av en lokalforening betales kontingent til den lokalforening som vedkommende står tilsluttet 1. 
januar. For øvrige medlemskategorier betales kontingent for kun et halvt år hvis innmeldingen skjer etter 1. 
juli. 
 
De til enhver gjeldende kontingentsatser fremgår på OTFs nettsted (på www.oslotann.no). 
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7. INN- OG UTMELDING 
7.1 Innmelding 

Ordinære medlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening der de har sitt hoved-
arbeidssted. Pensjonistmedlemmer av NTF blir automatisk medlem av den lokalforening som de ved 
overgang til pensjonistmedlemskap har valgt å ha sin hovedtilknytning til, eller senere skriftlig har gitt 
beskjed til NTF sentralt om at de skal ha sin hovedtilknytning til.  

Enhver som ønsker å bli assosiert medlem av lokalforeningen må sende skriftlig søknad til 
lokalforeningsstyret om dette.  

Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Æresmedlemskap gjelder fra dato for vedtak om utnevning 
som æresmedlem. 

7.2 Utmelding  
Utmelding fra NTF skjer skriftlig til NTFs sekretariat. Kopi sendes til lokalforeningens styre. 

Utmeldingen trer i kraft nærmeste halvår etter utmeldingsdagen (30. juni eller 31. desember). 

Ethvert medlem som melder seg ut av NTF mister samtidig sitt medlemskap i lokalforeningen.  

Går et ordinært medlem av NTF over til å bli passivt medlem, betraktes vedkommende som uttrådt av 
lokalforeningen fra den tid det passive medlemskap begynte. Ønsker vedkommende fortsatt å være 
tilknyttet lokalforening som assosiert medlem, må vedkommende selv melde fra til lokalforeningens styre. 
Passive medlemmer av NTF inngår i så fall i medlemskategorien assosierte medlemmer, jf. pkt. 5.3. 

8. STRYKNING OG EKSKLUSJON 
8.1 Strykning 

Unnlater et medlem å betale foregående års medlemskontingent etter gjentatte purringer, kan 
lokalforeningsstyret overfor NTF innstille på at vedkommende blir strøket som medlem.  
 
Myndigheten til å iverksette strykninger tilligger NTFs administrasjon. 
 
Medlemskapet kan gjenopptas etter søknad, når utestående medlemskontingent er betalt.  

8.2 Eksklusjon 
Dersom et medlem er fratatt sin autorisasjon eller lisens som tannlege, eller viser en oppførsel eller 
handlemåte som innebærer grove brudd på NTFs vedtekter, NTFs etiske regler, NTFs regler for obligatorisk 
etterutdanning eller NTFs klagenemndsregler kan NTFs hovedstyre, med 2/3 flertall, ekskludere 
medlemmet, jf. NTFs vedtekter § 48. 

Før beslutning fattes skal uttalelse fra lokalforeningens styre være innhentet. NTFs administrasjon sørger 
for at medlemmet gjøres kjent med styrets uttalelse og får mulighet til å kommentere denne.  

Gjenopptagelse av et ekskludert medlem, vedtas av NTFs hovedstyre med 2/3 flertall.  
 

9. OVERSIKT OVER LOKALFORENINGENS ORGANER/TILLITSVALGTE 
Lokalforeningen har følgende organer og tillitsverv: 
 
(1) Generalforsamling 
(2) Representanter til NTFs representantskap 
(3) Styre 
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(4) Klagenemnd 
(5) Kollegahjelpere 
(6) Fagnemnd 
(7) Praksistakseringsutvalg 
(8) Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand» 
(9) Redaksjon  
(10) Valgkomite 
(11) Museumskomite 
(12)  Honnørklubb 
(13)  Sekretariat 

 

10. GENERALFORSAMLING  
10.1 Generalforsamlingens rolle og beslutningsmyndighet 

Generalforsamlingen er lokalforeningens høyeste organ.  
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når den er lovlig innkalt. Medlemmene kan ikke gi andre 
medlemmer fullmakt til å stemme på sine vegne ved uteblivelse. 
 

10.2 Generalforsamlingens oppgaver 
Generalforsamlingen har følgende oppgaver: 

1. Gjennomgå styrets signerte årsberetning. 
2. Gjennomgå beretninger fra øvrige organer/tillitsvalgte.  
3. Kommentere foreningens styregodkjente og signerte årsregnskap med noter.  
4. Fastsette medlemskontingent for kommende år. 
5. Godkjenne styrets budsjettforslag for kommende budsjettperiode.  
6. Velge  

• Styre 
• Klagenemnd 
• Kollegahjelpere 
• Fagnemnd 
• Praksistakseringsutvalg 
• Hederstegnutvalget 
• Valgkomité 
• Representanter til NTFs representantskap. 

7. Hedre mottakere av OTFs hederstegn og eventuelle æresmedlemmer.   
8. Behandle andre saker som kommer frem av dagsorden. 
9. Behandle representantskapssaker tilsendt fra NTFs hovedstyre.  

10.3 Innkalling og gjennomføring av generalforsamlingen 
(1) Tidspunkt for generalforsamling 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år i løpet av den første uken i november. 

(2) Innkalling til generalforsamling, innmelding av saker og utsending av saksliste 
Ethvert medlem eller organ i lokalforeningen kan legge frem saker for behandling på 
generalforsamlingen.   

Styret skal skriftlig varsle medlemmene om dato for møtet og frist for innlevering av saker som 
ønskes behandlet senest 1. september. 

Styret skal forberede og gi sin innstilling i alle saker som skal behandles på generalforsamlingen.  
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12. BEHANDLING AV SAKER TIL NTFs REPRESENTANTSKAP 
12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene 

Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for 
medlemmene på generalforsamlingen.  

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden 
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens 
ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt 
under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles 
representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet. 

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet 
På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøtet drøftes, skal foreningens representanter og 
deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.  

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin 
lokalforening. 

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 
medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i 
grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn. 

Lokalforeningene skal være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor. 

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepresentanten i dennes sted. 

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er hindret fra å møte, kan styret velge en ny 
representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat. 

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning 
Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan 
heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning. 

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning 
i lokalforeningen. 

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra 
representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak. 

13. STYRET 
13.1 Styrets oppgaver 

(1) Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.  
(2) Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt. 
(3) Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert 

i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre. 
(4) Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.  
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12. BEHANDLING AV SAKER TIL NTFs REPRESENTANTSKAP 
12.1 Fremleggelse av representantskapssakene for medlemmene 

Lokalforeningsstyret skal legge frem sakene som er satt på sakslisten til representantskapet for 
medlemmene på generalforsamlingen.  

12.2 Endringsforslag til eksisterende saker på dagsorden 
Under gjennomgangen av saker som er satt på sakslisten til representantskapet, har lokalforeningens 
ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer rett til å fremsette endringsforslag og forlange det satt 
under avstemning. Forslagsstiller kan også kreve at endringsforslaget og stemmetallene meddeles 
representantskapet ved dets ordfører, før saken behandles i representantskapsmøtet. 

12.3 Lokalforeningens representanter til representantskapet 
På møtet der sakene til det ordinære representantskapsmøtet drøftes, skal foreningens representanter og 
deres vararepresentanter velges. Representantene velges for kommende representantskapsperiode.  

Lokalforeningens leder, eller et annet styremedlem som dennes stedfortreder, skal møte fra sin 
lokalforening. 

I tillegg skal lokalforeningen representeres med ytterligere en representant for hver påbegynt 150 
medlemmer i lokalforeningen. Kun ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer av NTF telles med i 
grunnlaget for representasjon. Medlemstallene pr. 1. oktober legges i denne sammenheng til grunn. 

Lokalforeningene skal være representert av medlemmer fra både offentlig og privat sektor. 

Er en representant forhindret fra å møte på representantskapet, møter vararepresentanten i dennes sted. 

Dersom både en representant og vararepresentant(ene) er hindret fra å møte, kan styret velge en ny 
representant i dennes sted. Skriftlig melding om dette må sendes til NTFs sekretariat. 

12.4 Fritt mandat og plikt til å avgi beretning 
Lokalforeningen kan ikke gi representantene bundet mandat. En gruppe representanter fra foreningen kan 
heller ikke med flertallsvedtak binde den enkelte representant i dennes stemmegivning. 

Representantene kan imidlertid bli pålagt å fremlegge for representantskapet resultatet fra en avstemning 
i lokalforeningen. 

Representantene plikter, etter anmodning, å avgi beretning for lokalforeningen fra 
representantskapsmøtet, derunder om det standpunkt de har tatt i den enkelte sak. 

13. STYRET 
13.1 Styrets oppgaver 

(1) Lede og ha det økonomiske ansvar for foreningens virksomhet.  
(2) Representere foreningens medlemmer utad og overfor NTF sentralt. 
(3) Sørge for at opplysninger om styremedlemmer og annen informasjon om foreningen er oppdatert 

i Enhetsregisteret og at det er foretatt pliktig registrering i eventuelle andre offentlige registre. 
(4) Kjenne til og rette seg etter rutiner for behandling av personopplysninger i lokalforeningen.  
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(5) I samarbeid med NTF sentralt påse at medlemmene i lokalforeningen overholder NTFs vedtekter 
og øvrige bestemmelser. 

(6) Gjennomføre vedtak som er fattet på generalforsamlingen.  
(7) Uttale seg om bestemte saker innen fastsatte frister, når hovedstyret ber om det. 
(8) Holde NTF sentralt underrettet om aktiviteter som kan ha betydning for NTFs virksomhet sentralt, 

og generelt bidra til løpende dialog med NTF sentralt. 
(9) Godkjenne og signere lokalforeningens reviderte årsregnskap med noter og årsberetning. 
(10) Utarbeide forslag til lokalforeningens budsjett og kontingent for kommende budsjettperiode. 
(11) Behandle innkomne saker fra medlemmer eller organer i lokalforeningen. 
(12) Innkalle til generalforsamling og forberede og gi sin innstilling i de saker som skal behandles på 

generalforsamlingen. 
(13) I god tid kunngjøre frist for når medlemmene overfor valgkomitéen kan fremme forslag på 

kandidater til ulike verv som skal velges av generalforsamlingen, jf. pkt. 17 i OTFs vedtekter. 
(14) Avgi årsberetning om sin virksomhet, og legge frem revidert, godkjent og signert regnskap samt 

forslag til budsjett for kommende budsjettperiode for generalforsamlingen. 
(15) Være ansvarlig for lokalforeningens faglige kursvirksomhet og legge til rette for løpende dialog og 

informasjonsutveksling med NTFs fag- og etterutdanningsutvalg i forbindelse med utviklingen av 
NTFs kurstilbud lokalt. 

(16) Arrangere medlemsmøter.  
Informasjon om medlemsmøtene skal publiseres minst 4 uker i forkant. OTF bruker sosiale 
medier, nyhetsbrev, egne nettsider og OTF-nytt for annonsering av disse.  
Møtene ledes av lokalforeningsleder. Det skal føres referat fra møtene og en av møtedeltakerne 
skal utpekes av redaktør til å være referent.   

(17) Arrangerer sosiale samvær i tilknytning til medlemsmøter/kurs eller egne sosiale 
sammenkomster. 

(18) Bistå NTFs sekretariat med å innhente opplysninger som er nødvendige for å holde NTFs 
medlemsregister oppdatert. 

(19) Melde fra til NTFs sekretariat om resultatet av alle valg og utnevnelser i lokalforeningen. 
(20) Oversende til NTFs sekretariat eventuelle forslag fra lokalforeningen til saker som ønskes 

behandlet av representantskapet og videresende til NTFs sekretariat private forslag til 
representantskapssaker, vedlagt styrets begrunnede innstilling i saken. 

(21) Avholde møte for å gjennomgå de saker som skal behandles av representantskapet og velge 
lokalforeningens representanter til representantskapsmøtet.  

(22) Foreslå æresmedlemmer.  
 

13.2 Styrets sammensetning og valg 
Lokalforeningen ledes av et styre som består av følgende medlemmer: 
(1) Leder 
(2) Nestleder 
(3) Sekretær 
(4) 1 øvrig styremedlem 
 (5) Redaktør 
(6) Leder fagnemnd 
(7) Privatpraktiserende med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivendes tannlegers interesser  
(8) 3 UTV-representanter (UiO, Oslo, Viken) 
 
Styret skal bestå av medlemmer både fra privat og offentlig sektor.  

Styret skal ha minst et styremedlem som er hovedtillitsvalgt eller medlem av de lokale utvalg av tillitsvalgte 
(UTV), som skal orientere om de lokale tillitsvalgtes virksomhet i deres område. Slike styremedlemmer og 
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deres personlige vararepresentanter velges direkte til styret etter bestemmelsene i Reglement for NTFs 
sentrale forhandlingsutvalg og lokale tillitsvalgte i tariffbundne virksomheter.  

Styret skal ha et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende 
tannlegers interesser.  

UTV-ledere eller styremedlemmer som er nevnt i de to foregående avsnitt kan ikke samtidig inneha vervet 
som lokalforeningsleder. 

Nestleder er stedfortreder for leder.  

Lokalforeningens styremedlemmer velges av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. 
Unntak gjelder for UTV-representant(er) i styret som velges av det lokale UTV. Lokalt UTV bør velge sine 
representanter til lokalforeningsstyret før lokalforeningens generalforsamling.  

Valgene gjelder for ett år av gangen, og gjelder fra førstkommende årsskifte. 
 
Valg av leder og styremedlemmer skjer separat og foregår skriftlig dersom det er mer enn en kandidat til 
vervene.  

Dersom et styremedlem får permanent forfall skal styret vurdere om det bør innkalles til ekstraordinære 
generalforsamling for å foreta suppleringsvalg. 

13.3 Styrets arbeid og beslutningsmyndighet 
Styret bør tilstrebe å være fulltallige ved sine møter, men er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av 
styremedlemmene er til stede.  

Styrets beslutninger treffes ved alminnelig flertall med mindre annet fremgår av vedtektene.  

Det skal føres referat fra styremøtene. 

13.4 Habilitetsregler 
For styrets medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende, så langt de passer. 
Slektskap til en av partene i en sak eller andre særegne forhold som gjør at tilliten til styrets avgjørelse 
svekkes, kan medføre inhabilitet. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det 
legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende 
styremedlem eller noen som han/hun har nær personlig tilknytning til.  

Et medlem av lokalforeningsstyret kan også selv anmode om å få fratre hvis vedkommende mener seg 
inhabil.  
 

13.5 Regnskap 
Foreningens regnskap føres av egen ekstern regnskapsfører.  

Regnskapsåret følger kalenderåret. 

Årsregnskapet revideres av foreningens valgte eksterne revisor. Revidert årsregnskap skal styrebehandles 
senest innen utgangen av mai påfølgende år. Revisor sender revidert årsregnskap til enhetsregisteret 
innen fristen. Styregodkjent og signert årsregnskap forelegges generalforsamlingen til orientering og for 
kommentarer. 
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13.6 Signaturrett 
Lokalforeningsleder og kontorleder kan i fellesskap forplikte lokalforeningen ved sine underskrifter. Styret 
bestemmer hvilke styremedlemmer som skal ha prokura.  

13.7 Ulike styremedlemmers særskilte ansvarsområde 
Lederen styrer foreningsarbeidet og representerer OTF utad, leder medlemsmøtene, innkaller til 
styremøter, undertegner viktige skriv og anviser utbetalinger, påser at styret og andre tillitsvalgte utfører 
sine verv og at vedtekter og bestemmelser overholdes. 

Nestlederen overtar ved forfall lederens plikter. 

Sekretær fører referat fra styremøtene. Referat gjennomgås og godkjennes på det påfølgende styremøtet. 
Styremedlemmet skal delta og bidra på styremøter. 

Redaktør er ansvarlig for foreningens informasjonsvirksomhet. Redaktøren er leder for redaksjons-
komiteen og ansvarlig for utgivelsen av OTF-nytt og for det som publiseres på foreningens websider. 

Leder fagnemnden forelegger det faglige program til godkjenning og innpassing i møtevirksomheten. 

Privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for å ivareta næringsdrivende tannlegers interesser.  

UTV-styremedlemmene skal holde OTF-styret oppdatert på de respektive UTV-styrenes virksomhet. 

14.KLAGENEMND 
Lokalforeningens klagenemnd velges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen bestemmer hvilken periode 
valget gjelder for. 
 
Klagenemnden skal ha fem medlemmer, og er beslutningsdyktig når tre av medlemmene er til stede. 
Klagenemnden skal ha to varamedlemmer. Klagenemnden velger selv sin leder. 
 
Klagenemnden, som på grunn av saksmengde ønsker å fordele klagesakene internt, kan dele nemnden 
forutsatt at minst tre medlemmer deltar i behandlingen av den enkelte sak. 
 
For nærmere regler om lokalforeningens klagenemnd henvises til Reglement for NTFs klagenemnder.  

15.KOLLEGAHJELPERE 
Lokalforeningen skal ha to kollegahjelperne. Disse velges på generalforsamlingen. Kollegahjelperne bør 
representere begge kjønn og både offentlig og privat sektor. Kollegahjelperne og bør ikke ha andre tunge 
tillitsverv. For kontinuitetens skyld, bør ikke begge skiftes ut samtidig.  
 
For nærmere regler om lokalforeningens kollegahjelpordning henvises til NTFs retningslinjer for 
kollegahjelpordningen.   

16. ØVRIGE UTVALG, NEMNDER, KOMITEER OG DRIFT AV LOKALFORENINGEN 
16.1 Informasjonsvirksomheten  

Informasjonsvirksomheten i OTF ledes av redaktøren. Redaktøren velges av generalforsamlingen og inngår 
i OTFs styre. Informasjonsvirksomheten forutsettes å ligge på det lokale plan, og kontakt med 
offentligheten i saker av generell karakter for tannlegestanden skal skje i samråd med NTF. 
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16.2 Fagnemnda 
Fagnemnda i OTF består av tre medlemmer og en leder. Lederen og medlemmene av fagnemnda velges av 
generalforsamlingen med en funksjonstid på 1 år.  

Fagnemnda planlegger og koordinerer OTFs faglige virksomhet, er rådgivende utvalg for styret og bistår 
ved faglige arrangementer. Fagnemndas leder presenterer det faglige programmet for godkjenning på 
OTFs styremøter. Møteplan utarbeides i samarbeid med kontorleder. 

Et av medlemmene skal lede den faglige delen av medlemsmøtene, introdusere foredragsholder og være 
diskusjonsleder. 

Nemnda skriver referat / protokoll fra sine arbeidsmøter og presenterer dette på styremøtene.  

For kontinuitetens skyld bør ikke mer enn to medlemmer av fagnemnda, skiftes ut hvert år.  

16.3 Praksistakseringsutvalget  
Utvalget består av 4 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Ett av medlemmene er på valg hvert 
år. Utvalget konstituerer seg selv. Utvalgets verdivurdering av den enkelte tannlege-praksis foretas av 
minst to av utvalgets medlemmer og sendes skriftlig til kontorleder i OTF. 

16.4 Hederstegnutvalget «Den Gyldne Tand»  
Utvalget består av tre tidligere dekorerte medlemmer som velges av generalforsamlingen, og OTFs leder. 
Et av medlemmene må være innehaver av hederstegnet i gull. Utvalget velger selv sin leder blant de tre 
valgte medlemmene og arbeider etter utvalgets egne vedtekter. 

16.5 Museumskomiteen 
Museumskomiteen består av 4 medlemmer hvorav en utnevnes til leder. 

Komiteen har oppsyn med Tannlegeutstillingen på Norsk Folkemuseum og har til formål å organisere 
vakter og drift. Den er et kontaktorgan mellom OTF og Norsk Folkemuseum.  

Museumskomiteens medlemmer rekrutteres i hovedsak blant OTFs medlemmer og godkjennes av OTFs 
styre og velges derfor ikke av generalforsamlingen.  

16.6 Honnørklubben 
Honnørklubben har til formål å være samlende forum for tannleger i Oslo Tannlegeforening som har 
oppnådd seniorstatus eller som har gått av med pensjon. De arrangerer jevnlige sammenkomster. 
Honnørklubben har og vedtar selv egne vedtekter og velger selv sin leder.  

16.7 Kontorleder 
Styret ansetter kontorleder og fastsetter lønn. Den gjensidige oppsigelsesfrist er 3 måneder. 
Kontorlederen har ansvaret for den daglige driften av OTFs sekretariat. Arbeidsoppgavene fremgår av 
stillingsinstruks fastlagt av styret. 

17. VALGKOMITÉ 
17.1 Valgkomiteens sammensetning og valg 

Valgkomitéen består en leder og to medlemmer, pluss ett varamedlem. Både offentlig og privat sektor bør 
være representert i valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig inneha verv i foreningens 
styre. 
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Valgkomiteens medlemmer velges direkte av generalforsamlingen for 3 + 1 år Et av medlemmene er på 
valg hvert år. 

Valgkomiteen velges direkte av generalforsamlingen. Ethvert medlem i lokalforeningen kan foreslå 
medlemmer til valgkomiteen. Forslagene sendes til styret som skal forelegge dem for generalforsamlingen. 
Dersom det ikke innkommer forslag på tilstrekkelig antall kandidater er styret forpliktet til å fremsette 
ytterlige forslag på medlemmer til valgkomiteen.  

17.2 Valgkomiteens arbeid og oppgaver 
Valgkomiteen skal gi innstilling til generalforsamlingen på kandidater til alle valg som ifølge vedtektene 
skal velges av generalforsamlingen.  
 
Ethvert medlem kan overfor valgkomitéen fremme forslag på styremedlemmer innen en på forhånd 
fastsatt frist. Lokalforeningens styre skal i god tid kunngjøre fristen for medlemmene.  
 
Valgkomiteens innstilling skal være begrunnet, og inneholde navn på, og relevante opplysninger om, de 
kandidater som er innstilt. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur. I sin 
innstilling skal valgkomiteen legge vekt på allsidighet med hensyn til yrkesutøvelse, kjønnsmessig og 
geografisk fordeling. Med innstillingen skal det følger en oversikt over alle innkomne forslag til kandidater i 
ulike verv. 
 
Valgkomiteens innstilling skal forelegges for styret senest 6 uker før generalforsamlingen, slik at den kan 
kunngjøres for medlemmene sammen med generalforsamlingssakene. 
 
Valgkomiteen bør tilstrebe å være fulltallig ved sine møter, og er beslutningsdyktig bare når alle tre 
medlemmer er til stede. Det skal føres referat fra møtene. 

18.UTFYLLENDE REGLER 
I saker som ikke dekkes av foreningens vedtekter gjelder NTFs vedtekter. 

19.VEDTEKTSENDRINGER 
Forslag til endring av vedtektene skal behandles av generalforsamlingen. Forslaget må sendes styret senest  
1. september.  
 
Styret skal sette forslaget til vedtektsendring på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling  
i saken.  
 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen.   
 
Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart, med mindre generalforsamlingen beslutter et annet 
ikrafttredelsestidspunkt. 
 
Vedtektsendringer skal forelegges for NTFs hovedstyre, jf. NTFs vedtekter § 18-2. 

20. ØKONOMISK KOMPENSASJON TIL SENTRALE TILLITSVAGLTE I OTF 
20.1 Grunnregel  

OTFs tillitsvalgte kan etter styrets godkjenning få godtgjort tapt arbeidsinntekt og kompensasjon for fravær 
fra praksis når tillitsvalgtsarbeid, møter og lignende må skje i arbeidstiden. Vederlaget for kompensasjon  
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i privat praksis kan utgjøre inntil 1/10 G pr. dag. Kompensasjon til offentlig ansatte og tillitsvalgte med 
deltid / kombinasjonsstillinger følger NTFs retningslinjer. 

20.2 Kompensasjon for foreningsarbeid 
Lederen i OTF kompenseres med 1 G årlig for arbeid utført i forbindelse med foreningsarbeidet i OTF. Krav 
om kompensasjon sendes inn to ganger i året, innen 1. juni og innen 1. desember.  

Følgende sentrale tillitsvalgte har krav på årlig godtgjørelse for vervet. 

• OTFs styre inkludert tre UTV-representanter 
• Klagenemndens medlemmer (pott fordeles av nemdas leder) 
• Fagnemndas medlemmer (pott fordeles av nemdas leder) 
• Praksistakseringsutvalget medlemmer (pott fordeles av nemdas leder) 
• OTF-nytts redaksjonsmedlemmer (pott fordeles av redaktøren) 

Den årlige godtgjørelsen fastsettes av styret og utbetales på slutten av året.  

21. OPPLØSNING 
Oppløsning av foreningen kan vedtas av generalforsamlingen og forutsetter 3/4 flertall av de tilstedeværende 
på generalforsamlingen. 

Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er 
fattet.  

For innsending av forslag til styret om oppløsning gjelder de samme frister som er satt for øvrige saker som 
ønskes behandlet på generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling, jf. pkt. 10 og 11. Styret skal sette 
forslaget om oppløsning på dagsorden til generalforsamlingen vedlagt sin innstilling i saken.  

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for tannleger som ligger 
innenfor foreningens formål. 
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