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LOVER FOR SMÅDYRPRAKTISERENDE VETERINÆRERS FORENING 

 
(Vedtatt i konstituerende generalforsamling 14/2-76 med endringer foretatt på SVF's årsmøte i 1982 

og 1988.) 

 

 

§ 1. Navn 

Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) er en landsomfattende forening av veterinærer 

som interesserer seg for de mindre husdyr. 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er å ivareta faglige, fagpolitiske, kollegiale og sosiale interesser innen veterinær 

smådyrpraksis. Foreningen skal representere smådyr-praktikerne, fremme særforeningens interesser i 

DNVs organer og være kontaktledd utad. 

§ 3. Medlemskap 

Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, innbudte medlemmer og æresmedlemmer. 

Som ordinært medlem kan opptas ethvert medlem av DNV. For ordinære medlemmer gjelder 

DNVs bestemmelser uavkortet.  

 

Til innbudt medlem kan innvelges enhver som har vist særlig interesse for foreningen eller dens 

virkeområde. Innbudt medlemskap kan gjøres tidsbegrenset.  

 

Til æresmedlem kan innvelges enhver som ved sin virksomhet har gjort seg særlig fortjent.  

 

Innbudte medlemmer og æresmedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer og 

innvelges etter forslag fra styret på årsmøte med 2/3 av stemmene. 

§ 4. Styre 

Styret består av fem medlemmer (leder, nestleder og tre styremedlemmer) og to varamedlemmer.  

Styremøte holdes når leder bestemmer det eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret er 

beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør 

fungerende leders stemme utslaget. På møtene føres protokoll. 

 

Styret plikter: 

- å utføre årsmøtets beslutninger. 

- å nedsette nødvendige utvalg og komiteer. 

- å forvalte foreningens midler og forøvrig ivareta medlemmenes tarv. 

- å oppta til behandling saker av faglig og organisasjonsmessig art. 

- å utarbeide virksomhetsplaner og budsjett. 

- å holde DNV orientert om foreningens virksomhet. 

- å offentliggjøre for medlemmene saksliste med årsberetning, regnskap og andre viktige 

årsmøtesaker minst 14 dager før årsmøtet. 

- å påse at foreningens regnskap blir revidert av DNVs faste revisor innen det legges fram for 

årsmøtet. 

§ 5. Årsmøte og valg 

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende myndighet. Årsmøtet holdes hvert år til tid og sted 

bestemt av foregående årsmøte. Tidspunkt og møtested bekjentgjøres med minst to måneders 

varsel. Saker som ønskes behandlet og oppført på sakslisten, må være styret i hende senest en 

måned før møtet. Årsmøtet ledes av en ordstyrer utpekt av styret, hvis årsmøtet ikke bestemmer 

annet. 

 

Årsmøtet behandler: 

- Årsberetning og regnskap. 

- Budsjett, herunder kontingent og virksomhetsplan. 
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- Valg 

o Leder og 4 medlemmer. 

o To varamedlemmer. 

o Representant(er) til DNVs representantskapsmøte. 

o Tre medlemmer og et varamedlem til valgkomité. 

o En desisor. 

- Tid og sted for neste årsmøte. 

- Øvrige foreliggende saker. 

 

Møtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett har de av foreningens medlemmer 

som er til stede på årsmøtet. Hvert møtende medlem kan i tillegg stemme for ett medlem som ikke 

er til stede på møtet, dersom det foreligger fullmakt. Møtets beslutninger fattes ved simpelt flertall 

når ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

 

Valg. 

Lederen velges hvert år særskilt ved skriftlig avstemming. Styremedlemmene velges på samme 

måte ved skriftlig avstemming, ett om gangen. Funksjonstiden for styremedlemmer er to år, dog 

utgår etter ett år ved loddtrekning to av styremedlemmene. Deretter hvert år de to 

styremedlemmer som ikke var på valg ved siste årsmøte. Velges et styremedlem til leder midt i sin 

funksjonsperiode, velges et nytt styremedlem for ett år. Dersom et styremedlem må tre ut av styret i 

første halvdel av sin funksjonstid, velges et nytt styremedlem på første årsmøte for ett år.  

 

Valg av representant(er) til representantskapet velges for to år, og valget skjer på det siste årsmøtet 

før ordinært representantskapsmøte. 

 

Varamedlemmer, valgkomité og desisor velges hvert år. Valg av varamedlemmer, valgkomité og 

desisor foregår skriftlig såfremt det er fremmet flere forslag.  

 

Valg av styremedlemmer avgjøres ved simpelt flertall. Ved første gangs stemmelikhet foretas 

omvalg, senere loddtrekning.  

 

Valgkomiteens leder velges av årsmøtet. Ethvert medlem plikter å motta valg, men kan nekte å 

motta valg i like lang tid som det har fungert.  

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av medlemmene 

forøvrig forlanger det. Møtet kunngjøres med minst 14 dagers varsel. 

§ 6. Sekretær 

Sekretæren fører de protokoller som er bestemt og fungerer som foreningens ekspederende organ. 

All korrespondanse arkiveres. Arkivet er foreningens eiendom. 

§ 7. Kontingent 

Kontingenten for det etterfølgende år fastsettes av årsmøtet og innbetales forskuddsvis.  

Æresmedlemmer og innbudte medlemmer er fritatt for å betale kontingent. Ikke yrkesaktive, 

pensjonerte medlemmer kan fritas for å betale kontingent. Plikten til å betale kontingenten 

opphører under enhver omstendighet ved fylte 70 år. 

§ 8. Inn- og utmeldelse 

Innmeldelse skjer til foreningens styre eller til DNVs sekretariat. 

 

Medlemskapet opphører ved: 

a. Skriftlig utmeldelse innen hovedforfall. 

b. Kontingentrestanse for mer enn to år. 

c. Eksklusjon. 

§ 9. Eksklusjon og suspensjon 

Eksklusjon av medlemmer og suspensjon av tillitsvalgte avgjøres av styret. Beslutningen kan innankes 

for årsmøtet. 
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§ 10. Lovendringer og oppløsning av foreningen 

Endring av lovene eller oppløsning av foreningen avgjøres av årsmøtet og krever 2/3 av stemmene.  

Forslag om dette må sendes styret senest tre måneder før årsmøtet. Styret sender forslag til 

medlemmene senest to måneder før årsmøtet. 

 

Oppløsning av foreningen må stadfestes av nytt ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Ved 

eventuell  oppløsning bestemmer årsmøtet anvendelsen av foreningens midler. 

 




