Statutter for norsk forening for epidemiologi (NOFE)
vedtatt på årsmøtet november 2003.
Paragraf 5 endret på årsmøtet oktober 2014.
§1 Foreningens navn
Norsk forening for epidemiologi (NOFE)
§2 Foreningens mål
FREMME UTVIKLINGEN AV EPIDEMIOLOGI SOM VITENSKAPELIG DISIPLIN,
I dette inngår:
- Fremme rekruttering til og utdanning i faget epidemiologi.
- Fremme forståelse for og bruk av epidemiologisk kunnskap i forskning, helsetjeneste og
helsefremmende arbeid.
- Holde kontakt med organisasjoner som er virksomme innen epidemiologi i utlandet
- Medvirke til kontakt mellom personer og organisasjoner som arbeider med eller interesserer
seg for epidemiologi nasjonalt og internasjonalt.
§3 Foreningens medlemmer
Norsk forening for epidemiologi er en forening for personer som har sin virksomhet innenfor
eller har faglige interesser for epidemiologi.
§4 Medlemskap
Medlemskap oppnås ved skriftlig innmeldelse og innbetaling av årskontingent.
Årskontingentens størrelse vedtas på årsmøtet. Medlemskapet opphører ved skriftlig
utmeldelse eller ved to års ubetalt kontingent.
§5 Årsmøte
Det skal normalt avholdes årsmøte en gang per år, og det bør arrangeres en faglig konferanse i
tilknytning til årsmøtet. Årsmøtet kan, dersom dette er naturlig, arrangeres i tilknytning til
nordiske epidemiologikonferanser eller andre relevante faglige kurs/konferanser i Norge.
Årsmøtet skal avholdes på dag som fastsettes av styret. Innkalling til årsmøtet skal være
utsendt til medlemmene minst fire uker før møtet avholdes, og årsmelding, regnskap for
foregående kalenderår og forslag til endring av vedtekter skal publiseres på nett minst en uke
før årsmøtet. Forslag til vedtak på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet behandler årsmelding, revidert regnskap og fastsettelse av kontingentens størrelse
for neste år.
På årsmøtet velges en leder og et styre bestående av sekretær, kasserer, to styremedlemmer,
samt to varamedlemmer. Lederen velges separat, forøvrig konstituerer styret seg selv. Styret
velges for to år med mulighet for forlengelse i to perioder. Årsmøtet velger dessuten to
revisorer og tre medlemmer til en valgkomite for to år av gangen. Forslag til valg fremlegges
av valgkomiteen. Avstemning skjer åpent, dersom ikke annet kreves. Ved likt stemmetall
avgjøres valg gjennom loddtrekning. Stemmerett har kun medlemmer som har betalt
årskontingenten for inneværende år.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom minst tre styremedlemmer eller 1/5 av
foreningens medlemmer krever det.

Det skal legges frem et årsregnskap og en årsmelding på årsmøtet. Regnskapsåret og
årsmeldingen omfatter kalenderåret. Regnskapet skal revideres av foreningens revisorer og
godkjenner av årsmøtet. Det skal også legges frem et budsjett for kommende kalenderår på
årsmøtet.
§6 Styrets arbeid
Styret avholder møter etter innkalling fra lederen eller minst to av de andre
styremedlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. Det
skal utarbeides referat fra styremøtene som skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer.
Styret skal utarbeide årsmelding.
§7 Endring av statutter
Endring av statutter kan bare skje på ordinært årsmøte. Forslag til endringer må være styret i
hende minst to uker før årsmøtet. Det kreves simpelt flertall for å endre statuttene.

