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DEL 4. LOKALFORENINGER 
 

 

 

VEDTEKTER FOR DNVs LOKALFORENINGER  

 

§ 1. Navn 

Vedtektene gjelder for DNVs lokalforeninger: Buskerud, Møre- og Romsdal, Nordland, Opplandene, 

Oslo og Akershus, Rogaland, Sørlandet, Telemark, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestenfjeldske 

(Hordaland og Sogn og fjordane fylker), Vestfold og Østfold. 

§ 2. Formål 

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes interesser i faglige, kollegiale, sosiale og økonomiske 

spørsmål, samt søke å samle veterinærene innen foreningsområdet ved foredrag, diskusjoner og 

selskapelig samvær. Foreningen skal representere medlemmene i sitt geografiske område i DNVs 

representantskap. 

§ 3. Medlemsforhold 

Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, frivillige medlemmer og æresmedlemmer. 

 

Ordinære medlemmer er medlemmer av DNV som bor, arbeider innen foreningens geografiske 

område eller av andre grunner finner det naturlig å være tilknyttet foreningen. Studentmedlemmer 

kan velge om de vil være medlem av en lokalforening. Medlemmer av DNV som har tilknytning til 

flere lokalforeningsområder, må velge hvor de vil ha ordinært medlemskap. 

 

Frivillige medlemmer er medlemmer av Dnv som har ordinært medlemskap i en annen av DNVs 

lokalforeninger. Frivillige medlemmer har ikke stemmerett i saker som vedrører DNVs organisasjon. 

 

Til æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort seg særlig fortjent til foreningens heder.  

Æresmedlemmer velges på den måten årsmøtet bestemmer. 

§ 4. Kontingent 

Kontingenten for ordinære og frivillige medlemmer fastsettes av DNVs representantskap for 2 år og 

innkreves sentralt. Kontingenten overføres til lokalforeningene etter innsending av revidert regnskap 

og årsberetning for foregående regnskapsår til DNV. Medlemmer fritatt for kontingent i DNV, samt 

medlemmer bosatt i utlandet, er fritatt for kontingent til lokalforeningen. 

§ 5. Ledelse 

Styret består av 3-5 medlemmer.  Leder for styret velges av årsmøtet.  Årsmøtet velger en 

styrerepresentant for DNV-N og DNV-A, med personlige vararepresentanter. Representantene 

velges av og blant disse utvalgenes respektive medlemmer. Representantene for 

forhandlingsutvalgene kan fylle andre funksjoner i styret om årsmøtet ønsker det. Om mulig bør 

ansatte i både privat og offentlig sektor være representert i styret. Styret er beslutningsdyktig når tre 

av medlemmene er til stede. Lederen skal normalt representere lokalforeningen på DNVs 

representantskap 

 

 

Styret plikter: 

1. Utarbeide regnskap og årsberetning. Dette skal sendes DNV snarest etter regnskapsårets slutt. 

Holde DNV oppdatert på opplysninger om tillitsvalgte. 
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2. Utarbeide årlig virksomhetsplan og budsjett.

3. Påse at arbeidet i lokalforeningen er i tråd med DNVs lover , vedtekter og avtaler.

4. Representere DNV på lokalplanet.

5. I samarbeid med DNVs sekretariat holde medlemskartotek oppdatert. Bidra til gjensidig

varsling ved dødsfall.

6. Holde minst to styremøter i året og ellers innkalle til medlemsmøter når forholdene tilsier det.

Innkalling sendes DNV for videre distribusjon. Møtereferat sendes DNV for nettdistribusjon.

7. Megle i tilfelle kollegiale tvister.

8. Å arbeide for tiltak som vil gi lokale tillitsvalgte i forhandlingsutvalgene økt kompetanse

9. Å støtte medlemmer i forhandlinger og konflikter

10. Stimulere til at alle veterinærer som er bosatt innen foreningsområdet skal bli medlemmer av

foreningen

11. Forvalte foreningens midler og for øvrig ivareta foreningens interesser. Lokalforeninger som ikke

selv kan dekke uforutsette kostnader i forbindelse med sine oppgaver kan søke DNV om midler

§ 6. Møter

A. Årsmøte

 Årsmøte skal avholdes årlig og varsles medlemmene minst 2 måneder i forkant. Innkalling med 

saksliste skal være medlemmene i hende minst 1 uke før møtet. Saker som ønskes behandlet på 

årsmøtet skal sendes lederen minst 1 måned før møtet. 

Årsmøtet skal behandle: 

1. Årsberetning og revidert regnskap

2. Valg (se §7)

3. Fastsettelse av størrelse på eventuelle styrehonorarer

4. Andre saker etter behov

Årsmøtet er beslutningsdyktig når medlemmene er lovlig varslet. Ordinære medlemmer har 

stemmerett.  Alle saker avgjøres med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har lederen 

dobbeltstemme. 

B. Ekstraordinært årsmøte

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

Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel. Regler for vedtak er ellers de samme som for 

årsmøtet. 

§ 7. Valg

Årsmøtet velger:

- Leder for 2 år.

- Styremedlemmer for to år. Likevel skal valget – eventuelt ved loddtrekning – ordnes slik at minst

et styremedlem er på valg hvert år.

- Varamedlemmer til styret for to år, slik at ett varamedlem er på valg hvert år.

- Valgkomité – leder og ett medlem – for to år.

- Revisor for 2 år.

Valgene skal være skriftlig dersom det foreligger flere forslag eller noen krever skriftlig valg. 

Ethvert medlem plikter å motta valg til et verv, men det kan nekte å motta valg i like lang tid som 

det har innehatt tilsvarende verv. 

§ 8. Egne lokalforeningsbestemmelser

Lokalforeningene kan selv vedta egne bestemmelser eller ordninger. Bestemmelsene må ikke være

i strid med DNVs øvrige lover, vedtekter eller etiske regler.

§ 9. Lovendringer

Forslag om lovendringer skal vedlegges innkalling til årsmøtet.




