NORSK PERIODONTISTFORENING
Vedtekter
FORMÅL
§1. Norsk Periodontistforening er en spesialistforening som har til formål å ivareta
faglige, sosiale og økonomiske interesser for spesialister i periodonti, samt å virke for
periodontiens utvikling og fremme.
MEDLEMSKAP
§2. Som ordinære medlemmer opptas godkjente spesialister i periodonti etter søknad.
Pensjonistmedlemskap regnes fra det året man fyller 67år. De betaler kontingent til
dekning av den til enhver tid gjeldende kostnad for medlemskap/
tidsskriftsabonnement i European Federation of Periodontology (EFP). Som assosierte
medlemmer kan opptas kandidater under spesialistutdanning etter søknad. Assosiert
medlemskap er begrenset til 5 år, men kan forlenges etter begrunnet søknad til styret.
De betaler kontingent tilsvarende pensjonistmedlemmer. Assosierte medlemmer kan
delta på møtene, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare til styret. I utvalg eller
komiteer som behandler saker av særlig interesse for assosierte medlemmer, bør disse
være representert.
En person som har gjort seg særlig fortjent innen faget, kan av generalforsamlingen
utnevnes til æresmedlem. Æresmedlemmer kan delta på møtene, men har ikke
stemmerett og er ikke valgbare til styret. De betaler ikke kontingent.
Et medlem kan av styret ekskluderes fra foreningen dersom han/hun ikke følger de
vedtekter som til enhver tid gjelder.
STYRE
§3. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer,
samt en møtende vara. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, og kan
gjenvelges høyst én gang i rekkefølge. Regnskapsår og styreperiode følger
generalforsamlingsperioden. Leder innkaller til og leder foreningsmøter. Sekretæren
fører referatprotokoll for styremøter og medlemsmøter. Representasjon i EFP ivaretas
av sittende leder og avgående leder. Sittende leder er representert i EFP som
”president”. Avgående leder er EFP- representant. Styret gis myndighet til å oppnevne
annen EFP- representant ved forfall. EFP- representanten rapporterer til styret, men er
ikke å oppfatte som aktivt styremedlem.
MØTER, GENERALFORSAMLING
§4. Det arrangeres minimum ett møte i året inklusive ordinær generalforsamling.
Generalforsamling avholdes hvert 2. år. Skriftlig innkallelse til generalforsamling
vedlagt dagsorden sendes medlemmene senest 14 dager i forveien.
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ, og er beslutningsdyktig når den er
lovlig innkalt. Den skal godkjenne årsberetning og regnskap, fastsette kontingent,
velge styre og to revisorer. Alle avstemminger avgjøres ved alminnelig flertall, når
ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.

UTFYLLENDE REGLER
§5. I saker hvor disse vedtekter ikke har regler, skal Den norske tannlegeforenings
vedtekter og forskrifter være gjeldende.
VEDTEKTSENDRINGER
§6. Vedtektsendringer må godkjennes med minst 2/3 flertall av generalforsamlingen
for å kunne bli gyldige. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt styret senest to
måneder før generalforsamlingen for at de skal kunne bli behandlet.
OPPLØSNING
§7. Forslag om å oppløse foreningen skal innsendes skriftlig til styret to måneder før
ordinær generalforsamling. Forslaget skal av styret sendes ut til medlemmene minst 14
dager før generalforsamlingen. Ved dette skal forslaget tas opp til behandling. For
beslutning om foreningens oppløsning kreves 2/3 majoritet av de tilstedeværende på
generalforsamlingen. Beslutningen må stadfestes på en ekstraordinær
generalforsamling tidligst en måned etter at beslutningen er fattet. Ved oppløsning skal
foreningens midler anvendes til å fremme forskning innen periodontien slik som
foreningen har besluttet på siste ordinære generalforsamling.
OBLIGATORISK ETTERUTDANNING
§8 Den norske tannlegeforenings vedtekter og forskrifter er gjeldende.
VALGKOMITÉ
§9. Valgkomitéen består av de avtroppende ledere i de tre siste styrene i NPF. Leder i
det eldste styret skal fungere som leder av komiteen. Ved forfall skal nestleder i
angjeldende styre tre inn. Et aktivt styremedlem kan ikke være medlem i
valgkomiteen.
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