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NLAs LOVER*
1.

Foreningens navn er NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN (NLA). NLA utgjør den
norske avdelingen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War
(IPPNW).

2.

Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen er åpen for alle leger og
legestudenter. Foreningen er også, etter styrets innstilling og vedtak, åpen for
ordinært medlemskap for personer med særlig relevant faglig bakgrunn. Andre
personer kan bli støttemedlem uten stemmerett, men med forslagsrett.

3.

Foreningens formål er å spre opplysning om medisinske konsekvenser av
atomkrig 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.

Foreningens høyeste organ er landsmøtet. På landsmøtet har alle med gyldig
medlemskap adgang. Bare ordinære medlemmer har stemmerett. Medlemskap er
bare gyldig når kontingenten er betalt senest en måned før landsmøtet.

5.

Landsmøtet skal innkalles minst en gang hvert år og ellers når minst 3/5 av styret
eller 20% av alle med gyldig medlemskap krever det. Styret har ansvaret for å
bestemme tid og sted for landsmøtet og at innkalling til landsmøtet med
dagsorden og eventuelle forslag til endring av lovene er sendt ut til medlemmene
senest 30 dager før landsmøtet skal finne sted. Styret bør tilstrebe at
landsmøtene holdes på forskjellige steder i landet. Annonsering av landsmøtet og
omtale av eventuelle lovendringsforslag i medlemsbladet i rett tid regnes som
gyldig innkalling. Andre saker enn lovendringsforslag kan tas opp direkte på møtet
hvis det godkjennes av et flertall av forsamlingen ved møtets begynnelse.

6.

Landsmøtet velger foreningens leder. Dessuten velges et styre som skal bestå av
minst fire personer i tillegg til lederen. Minst to av styrets medlemmer skal være
bosatt utenfor Oslo- regionen. Landsmøtet velger også revisor og valgkomité som
skal bestå av minst to av foreningens medlemmer utenfor styret. Bare ordinære
medlemmer kan velges til leder, styremedlem og medlem av valgkomité. Styret
oppnevner et råd bestående av medlemmer som ved behov skal gi styret råd og
bistand. Ett av rådsmedlemmene foreslått av styret, deltar på styremøtene uten
stemmerett og holder øvrige rådsmedlemmer løpende orientert om foreningens
arbeid.

7.

Foreningens lover kan bare endres av landsmøtet etter skriftlig avstemning med
2/3 flertall blant stemmeberettigete medlemmer som er tilstede.

8.

Landsmøtet fastsetter kontingenten og behandler årsberetning og de reviderte
regnskaper. Alle andre saker skal landsmøtet etter vedtak delegere til styret eller
dets ad hoc-utvalg. På hvert landsmøte diskuteres styrets fullmakter og styrets
forslag til handlingsprogram.

9.

Styret leder foreningens arbeid mellom landsmøtene i henhold til gitte fullmakter.
Styret har en særlig plikt til å arbeide for å danne og understøtte studentgrupper
og andre lokale kontakter. Styret skal utarbeide årsberetning, revidert regnskap,
budsjett og forslag til handlingsplan som forelegges landsmøtet hvert år.

* Lover med endringer vedtatt av landsmøtet, sist 14. april 2018, John Gunnar
Mæland

