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VEDTEKTER 
(sist endret 2006.12.01)

§ 1 
Foreningens navn er Norsk Baromedisinsk Forening. 
 

§ 2 
Foreningens formål er å skape et forum for utveksling av infor-
masjon, erfaringer og synspunkter innen baromedisin og tilgrens-
ende fagområder. Med baromedisin forståes i denne sammenheng 
fysiologisk, psykologiske og medisinske aspekter knyttet til 
bemannede undervannsoperasjoner og opphold i hypo- eller hyper-
bart miljø. Foreningen kan, hvis styret finner det interessant for 
medlemmene, ta opp andre emner på medlemsmøter.  
 

§ 3 
Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner med faglige interesser 
som er i samsvar med foreningens formålsparagraf ovenfor. Det er 
videre adgang for bedrifter til å tegne bedriftsmedlemskap. 
 

§ 4 
Ansvaret for driften av foreningen ivaretas av et styre på 5 
medlemmer: Styreleder  og 4 styremedlemmer, samt 2 
varamedlemmer. 

Styret velges på årsmøtet blant og av medlemmene. Styreleder  og 

styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Varamedlemmene står 

på valg hvert år. Både styreleder og styremedlemmer kan 

gjenvelges etter en toårs periode. 

Styret konstituerer seg selv innen en måned etter årsmøtet og velger 
nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene. 

Dessuten velges hvert år 1 revisor og valgkomité bestående av 2 
personer. Valgkomiteen konstituerer seg selv. 

 
§ 5 

Årsmøtet skal avholdes i løpet av årets 4 første måneder. Datoen 

for årsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene senest en måned  i 

forveien. Forslag til endring av vedtektene, eller andre saker som 

ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes for Styret senest 20 dager 

før årsmøtet. Sakslisten, eventuelle forslag til endringer i vedtektene, 

årsmelding og regnskap skal bekjentgjøres for medlemmene senest 

10 dager før årsmøtet. 

Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer som har betalt 

kontingent for inneværende år innen 10 dager før årsmøtet. 

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent blir strøket fra 

medlemslistene etter årsmøtet. Hver medlemsbedrift har en stemme. 

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig kreves det at 1/10 av 

medlemmene er tilstede. Hvis dette ikke er tilfelle, innkalles til 

ekstraordinært årsmøte senest 3 måneder etter det ordinære årsmøtet. 

Det ekstraordinære årsmøtet er beslutningsdyktig med det frammøtte 

antall medlemmer. 

§ 6 
Foreningens inntekter skal bestå av medlemskontingent, bidrag og 

gaver samt eventuelle overskudd av foreningens arrangementer. 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. 

Kassereren skal føre regnskap over inntekter og utgifter, aktiva og 
passiva. Kassereren fører også tilsyn med foreningens 
medlemskartotek. Regnskap og medlemskapsstatus fremlegges på 
årsmøtet. 

§ 7 
Dersom foreningen oppløses skal eventuelle aktiva tilfalle European 
Undersea Biomedical Society og/eller Undersea and Hyperbaric 
Medical Society, Inc. etter vedtak i styret. 
 

§ 8 
Endringer av eller tilføyelser i disse vedtekter krever 2/3 flertall på 
årsmøtet. 

 
 


