Vedtekter
Norske leger mot atomvåpen
Vedtatt i konstituerende møte 9. oktober 1982. Siste endringer vedtatt av årsmøtet 11.09.2021.
1. Navn:
Organisasjonens navn er Norske leger mot atomvåpen (NLA).
2. Tilknytning:
NLA er en selvstendig norsk del av International Physicians for the Prevention of
Nuclear War (IPPNW).
3. Formål:
Foreningens formål er å spre opplysning om medisinske konsekvenser av
atomvåpen og arbeide for kjernefysisk nedrustning og redusert fare for atomkrig. En
viktig del av dette arbeidet er å påpeke at også forskning, utvikling og utplassering
av atomvåpen har sammenheng med de alvorlige problemene verden står overfor
når det gjelder miljø og økonomisk utvikling.
4. Medlemskap
Leger og legestudenter kan bli ordinære medlemmer. Organisasjonen er også åpen for
ordinært medlemskap for personer med særlig relevant faglig bakgrunn.
Andre personer kan bli støttemedlem.
Medlemskap etableres og opprettholdes gjennom betaling av årlig kontingent.
Ordinære medlemmer kan velges til styret og valgkomitéen.
5. Årsmøtet
5.1. Årsmøtet er NLAs høyeste organ.
5.2 Årsmøtet holdes hvert år innen 31. oktober.

5.3 Det bør tilstrebes å arrangere årsmøtet i forskjellige deler av landet. Om nødvendig
kan årsmøtet avholdes digitalt.
5.4 Alle ordinære medlemmer som har betalt kontingent inneværende år og senest fire
uker før årsmøtet har stemmerett. Støttemedlemmer har forslags- og talerett.
5.5 Årsmøtet bekjentgjøres med minst 6 ukers varsel. Innkalling, dagsorden og
eventuelle forslag til vedtektsendringer skal sendes ut minst 10 dager før møtet.
Medlemmer som ønsker å fremme saker eller vedtektsendringer for årsmøtet må
melde disse minst 4 uker før møtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i
tråd med vedtektene.
5.6 Årsmøtet behandler
5.6.1 styrets beretning for siste kalenderår (årsrapport)
5.6.2 regnskap for siste kalenderår
5.6.3 vedtektsendringer
5.6.4 valg av styreleder og styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen,
valgkomité etter innstilling fra styret, revisor etter innstilling fra styret
5.6.5 medlemskontingenter
5.6.6 innkomne saker
5.6.7 Vedtektsendring krever to tredels flertall på årsmøtet.
5.6.8 Andre vedtak fattes ved alminnelig flertall.
5.6.9 Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer det,
eller 20 % av de ordinære medlemmene krever det.
6. Styret
6.1 Styret er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal påse at
organisasjonen drives forsvarlig og effektivt i tråd med vedtektene.
6.2 Styret ansetter daglig leder, vedtar organisasjonens overordnede strategier,
årsbudsjetter og årsplaner, og behandler for øvrig saker av vesentlig betydning for
organisasjonens drift og utvikling.
6.3 Styret innkaller til årsmøte, innstiller på saker til behandling i årsmøtet, og
iverksetter årsmøtets vedtak.
6.4 Styret har overordnet økonomisk ansvar og skal legge fram regnskap og årsrapport
for årsmøtet.
6.5 Styreleder og styremedlemmer velges på årsmøtet for to år. Om lag halvparten av
styremedlemmene bør stå på valg hvert år.
6.6 Det er ønskelig med minst ett studentmedlem i styret, og at styremedlemmer har
tilhørighet i forskjellige deler av landet.

6.7 Styret skal bestå av minimum seks og maksimum ti personer.
6.8 Styret i plenum tar avgjørelser med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder
dobbeltstemme.
6.9 Styret bør tilstrebe å møtes minst seks ganger i året.Styret er vedtaksdyktig når
minimum halvparten av styremedlemmene er til stede.
6.10 Styret supplerer seg selv, inkludert styreleder dersom sittende styreleder trekker
seg. Styreleder og andre styremedlemmer supplert av styret står på valg ved neste
ordinære årsmøte.
6.11 Styrets arbeidsutvalg består av styreleder, nestleder og daglig leder.
7. Valgkomité
Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, styreleder og styrets nestleder overfor
årsmøtet. Komiteen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet etter forslag fra
styret. Ved frafall kan styret utpeke nytt medlem til å supplere komiteen. Valgkomiteen
legger fram sin innstilling for årsmøtet.
8. Rådet
Rådet består av fagpersoner og er et konsultativt organ for styret og sekretariatet.
Rådsmedlemmer og en observatør fra rådet til styret oppnevnes av styret. Utgående
styremedlemmer vil normalt tilbys en plass i rådet.
Rådets observatør til styret fungerer normalt som rådets leder.
Rådet står fritt til å definere sitt eget arbeid innenfor organisasjonens vedtekter og
strategi. Styret kan oppfordre rådet til å bidra til utvalgte oppgaver.
9. Signeringsrett og prokura
Daglig leder og styreleder sammen har signaturrett.
Daglig leder og styreleder har prokura hver for seg.
10. Oppløsning
Oppløsning av organisasjonen krever 2/3 flertall på to etterfølgende årsmøter med
minst 12 måneders mellomrom.

