
Styrets forslag til vedtektsendringer til Landsmøtet 2020  
 

 

1. Forslag til endring i Paragraf 2 Formål (merket med gult):  

 

§ 8 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av landsmøtet og betales forskuddsvis innen utgangen av februar 

det året den gjelder for. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 1. juli det året 

kontingenten gjelder for, suspenderes som medlem. Medlemskapet trer i kraft når 

kontingenten betales, dog slik at vilkårene under § 4 eller § 5 må være oppfylt. 

 

For medlemmer som skylder kontingent for ett år opphører medlemskapet. Medlemmet skal 

skriftlig varsles om at medlemskapet opphører med rimelig tid til å betale kontingent. Ved ny 

innmelding må utestående beløp innbetales. 

 

Nytt medlem som har meldt seg inn i foreningen etter 1. juli det aktuelle året, betaler 

kontingent med en forholdsmessig del som tilsvarer det antall hele måneder som gjenstår av 

året på det tidspunkt søknaden om medlemskap ble mottatt av foreningen. 

 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

Studentmedlemmer betaler 480 kr i kontingent pr. år. 

Fra det året medlemmer fyller 67 år og gir beskjed til Akupunkturforeningen om dette, har de 

rett til redusert kontingent. Disse medlemmene betaler 15% av kontingent for fullverdig 

medlemskap. 

Medlemmer etter §§ 4 og 5 som ikke er yrkesaktive betaler 25% av ordinær kontingent. 

Nyutdannede medlemmer, som har vært studentmedlem i minimum ett år, betaler 25% av 

ordinær kontingent det resterende året etter endt utdanning og 50% av ordinær kontingent 

det påfølgende året. 

 

Endringsforslag: Styret ønsker å endre til en indeksregulert kontingent slik at kontingenten 

er i tråd med prisutviklingen. Det vil også gjelde kontingenten for studentmedlemskap, så det 

eksakte beløpet i vedtektene foreslås fjernet. I tillegg ønsker styret å tydeliggjøre at 

utmelding av medlemmer vil skje dersom kontingenten ikke betales i rett tid, slik at 

sekretæren ikke trenger å bruke unødvendig tid og krefter på å oppklare misforståelser rundt 

dette. 

 

Paragraf 8 i vedtektene vil da bli stående slik: 

 

§8 Kontingent 

Kontingent fastsettes av landsmøtet og indeksreguleres hvert år. Ved negativ indeks 

videreføres kontingent. Kontingenten skal betales forskuddsvis innen utgangen av februar 

det året den gjelder for. Medlemmer som ikke har betalt etter forfall, blir utmeldt av 

foreningen. Det gis varsel på mail til e-postadressen som står oppført i 

Akupunkturforeningens medlemsregister, før den faktiske utmelding skjer. Ved ny 

innmelding i foreningen må eventuell kontingentrestanse betales. Kontingentrestanser 

begrenses til og med det siste hele kalenderåret før utmelding. 

 



Nytt medlem som har meldt seg inn i foreningen etter 1. juli det aktuelle året, betaler 

kontingent med en forholdsmessig del som tilsvarer det antall hele måneder som gjenstår av 

året på det tidspunkt søknaden om medlemskap ble mottatt av foreningen. 

 

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

Studentmedlemmer betaler et mindre beløp, tilsvarende 10%, i kontingent pr. år. 

Fra det året medlemmer fyller 67 år og gir beskjed til Akupunkturforeningen om dette, har de 

rett til redusert kontingent. Disse medlemmene betaler 15% av kontingent for fullverdig 

medlemskap. 

Medlemmer etter §§ 4 og 5 som ikke er yrkesaktive betaler 25% av ordinær kontingent. 

Nyutdannede medlemmer, som har vært studentmedlem i minimum ett år, betaler 25% av 

ordinær kontingent det resterende året etter endt utdanning og 50% av ordinær kontingent 

det påfølgende året. 

 

 

 

2. Forslag til endring i Paragraf 2 Formål (merket med gult):  

 

§ 18 Etisk råd 

Etisk råd er styrets rådgivende organ i spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale 

forhold. Etisk råd treffer beslutninger i saker om overskridelse av yrkesetiske regler, 

herunder skal etisk råd behandle klager fra pasienter om medlemmers yrkesfaglige adferd. 

 

Etisk råd består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Fire av medlemmene velges av 

landsmøtet. Etisk råd velger selv leder blant en av disse. Det femte medlemmet skal være 

en pasientrepresentant og skal utnevnes av styret. Medlemmer og varamedlemmer velges 

henholdsvis utnevnes for en periode på tre år, dog slik at det velges to nye medlemmer ett 

år, ett medlem det andre året og to medlemmer det tredje året. 

 

Etisk råd skal årlig avgi en rapport til styret innen utgangen av januar det påfølgende år. 

Rapporten fremlegges for foreningens landsmøte, og skal tilgjengeliggjøres slik styret i 

foreningen til enhver tid fastsetter. 

Etisk råd skal utføre arbeid i overensstemmelse med de yrkesetiske regler som til enhver tid 

er vedtatt av landsmøtet. 

 

Endringsforslag: Foreningen har over flere år hatt få/ingen saker til behandling hos etisk 

råd. Da det også har vært utfordrende for valgkomitèen å finne nok medlemmer til å sitte i 

rådet, foreslår styret å redusere antall medlemmer i dette utvalget fra fem til fire. Det vil også 

gjøre kommunikasjonen internt og med foreningen enklere. Da det ikke alltid har vært mulig 

å finne en pasientrepresentant, foreslås det at denne formuleringen gjøres mindre bastant. 

 

 

Paragraf 18 i vedtektene vil da bli stående slik: 

 

§ 18 Etisk råd 

Etisk råd er styrets rådgivende organ i spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale 

forhold. Etisk råd treffer beslutninger i saker om overskridelse av yrkesetiske regler, 

herunder skal etisk råd behandle klager fra pasienter om medlemmers yrkesfaglige adferd. 



 

Etisk råd består av tre medlemmer og ett varamedlem. Tre av medlemmene velges av 

landsmøtet. Etisk råd velger selv leder blant èn av disse. Det fjerde medlemmet bør helst 

være en pasientrepresentant og utnevnes av styret. Medlemmer og varamedlem velges 

henholdsvis for en periode på tre år, dog slik at det velges ett nytt medlem hvert år. 

 

Etisk råd skal årlig avgi en rapport til styret innen utgangen av januar det påfølgende år. 

Rapporten fremlegges for foreningens landsmøte, og skal tilgjengeliggjøres slik styret i 

foreningen til enhver tid fastsetter. 

Etisk råd skal utføre arbeid i overensstemmelse med de yrkesetiske regler som til enhver tid 

er vedtatt av landsmøtet. 

 

 

 

3. Forslag til endring i Paragraf 2 Formål (merket med gult):  

 

§ 24 Pasientskadeutvalg 

Består av fire personer og utnevnes av Styret. Utvalget skal behandle innmeldte bivirkninger 

og meldinger om pasientskader og skal vurdere om den gitte behandlingen er å betrakte 

som faglig forsvarlig eller ikke. Pasientskadeutvalget skal også bistå Etisk råd i klagesaker 

som er av en slik karakter at det kan stilles spørsmål ved om et medlem har opptrådt faglig 

forsvarlig. 

 

Endringsforslag: Foreningen har over flere år hatt få/ingen saker til behandling hos 

pasientskadeutvalget. Vi har i dag 3 leger som sitter i dette utvalget, noe som styret mener 

er tilfredsstillende. Styret foreslår derfor å redusere antall medlemmer i dette utvalget fra fire 

til tre. 

 

 

Paragraf 24 i vedtektene vil da bli stående slik: 

 

§ 24 Pasientskadeutvalg 

Består av tre personer og utnevnes av Styret. Utvalget skal behandle innmeldte bivirkninger 

og meldinger om pasientskader og skal vurdere om den gitte behandlingen er å betrakte 

som faglig forsvarlig eller ikke. Pasientskadeutvalget skal også bistå Etisk råd i klagesaker 

som er av en slik karakter at det kan stilles spørsmål ved om et medlem har opptrådt faglig 

forsvarlig. 


