
 

 
 

DEL 4. LOKALFORENINGER 
 

VEDTEKTER FOR DEN NORSKE VETERINÆRFORENINGS LOKALFORENINGER 
 

§ 4.1. Navn 

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

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

Vestfold og Østfold. 
 

§ 4.2. Formål 

Lokalforeningenes 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. Lokalforeningene skal representere medlemmene i sitt 

geografiske område i DNVs representantskap. 
 

§ 4.3. Medlemmer 

Lokalforeningenes medlemmer er ordinære medlemmer, frivillige medlemmer, inviterte medlemmer 

og æresmedlemmer. 

 
Ordinære medlemmer er medlemmer av DNV som bor, arbeider innen lokalforeningens 

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. 

 
Enhver som har vist særlig interesse for lokalforeningen eller dens virkeområde kan inviteres som 

medlem med observatørstatus. Invitert medlemskap kan gjøres tidsbegrenset. Ordinære 

medlemmer som ved sin virksomhet har gjort seg særlig fortjent kan velges til æresmedlem. 

Æresmedlemmer har samme rettigheter som ordinære medlemmer. Årsmøtet velger 

æresmedlemmer og inviterte medlemmer etter forslag fra styret. Det kreves 2/3 flertall. 

§ 4.4. Årsmøtet 

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 2 uker før møtet. 

 
Årsmøtet skal behandle 

a) årsberetning og revidert regnskap 

b) valg 

c) fastsettelse av størrelse på eventuelle styrehonorarer 

d) andre saker etter behov 

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

saker avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

 
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. 



 

 

Valg 

Årsmøtet velger 

a) styreleder for 2 år 

b) styremedlemmer for to år. Likevel skal valget – eventuelt ved loddtrekning – ordnes slik at minst ett 

styremedlem er på valg hvert år 

c) varamedlemmer til styret for to år, slik at ett varamedlem er på valg hvert år 

d) valgkomité 

e) desisor 

 
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. 

 

§ 4.5. Styret 

Styret består av 3-5 medlemmer. Styreleder velges av årsmøtet. Årsmøtet velger en styrerepresentant for 

henholdsvis 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 representantskapsmøte. Styret utfører oppgaver som angitt i vedtektenes del 8.C. 

 
§ 4.6. Sekretariatets tjenester 

Sekretariatet i DNV krever inn kontingent og foretar utbetaling av nødvendige utgifter. Sekretariatet legger ut 

møteinnkallinger og referater. 

 
§ 4.7. Valgkomité 

Lokalforeningene velger hver sin valgkomité som består av leder, inntil to medlemmer og inntil to 

varamedlemmer. Valgkomitéene følger vedtektene for DNVs valgkomitéer i del 6B. 

 
§ 4.8. Desisor 

Lokalforeningene har hver sin desisor som samarbeider med DNVs kontrollutvalg. Desisor følger vedtekter for 

DNVs kontrollutvalg i del 6D. 

 

§ 4.9. 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. 

 
§ 4.10. Egne lokalforeningsbestemmelser 

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

i strid med DNVs øvrige vedtekter eller etiske regler. 
 

§ 4.11. Regelverksendringer 

Representantskapet avgjør endring av vedtekter, instrukser eller oppløsning av lokalforeninger. 

Forslag om endring av vedtekter og oppløsning av foreningene krever 2/3 av stemmene på 

årsmøtet før de kan oversendes representantskapet. Forslag til endring av instruks krever 

alminnelig flertall. 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 representantskapet anvendelsen av foreningens midler. 


