
Retningslinjer for NFF- Forum for studenter 
 

Navn og formål 
Forum for studenter (Studentforum) er en del av Norges Farmaceutiske Forening (NFF) og skal virke 
for å fremme denne foreningens formål, især ivareta studentenes interesser, samt virke for 
samarbeid mellom studentene ved de ulike utdanningsinstitusjonene.  
 
Medlemskap 
Hvert studentmedlem i NFF er medlem av Forum for studenter og har stemmerett i studentforumet.  
 
Studentstyret (styret i forum for studenter) 
Forum for studenter ledes av et styre bestående av 1 representant fra hver utdanningsinstitusjon for 
farmasøyter i Norge. Hver styrerepresentant fungerer som leder for lokallaget og er ansvarlig for 
foreningens aktiviteter ved det enkelte studiested.  
 
 
Utnevnelse og representasjon 

Utnevnelse av studentambassadører og valg til studentstyret  
En eller flere studentambassadører utnevnes for eksempel på bakgrunn av elektronisk spørreskjema 
som sendes ut av sekretariatet i NFF til studenter ved studiestedet i september/oktober.  

Studentambassadørene utpeker igjen leder som representerer studenter ved aktuelt studiested i 
studentstyret. 

Sittende studentstyre er ansvarlig for rekruttering av nye kandidater, hvorav 2 av disse må være 
tilgjengelige frem til neste konstituering  

Studentstyret er selvkonstituerende. Representanter til studentstyret kan velges slik at de kan inneha 
tillitsverv frem til årsskifte etter at de har avlagt sin siste eksamen. Hvis styret blir bestående av 
partall, og man ved en avstemning har stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.  

I henhold til vedtektenes § 4-1 (Sentralstyret) skal studentstyret velge; 
- 1 studentmedlem til å representere forumet i NFFs sentralstyre  
og i tillegg  
-3 varamedlemmer til sentralstyret i rangert rekkefølge, der det høyest rangerte varamedlemmet 
møter fast uten stemmerett. 

Leder representerer forumet på representantskapsmøtet.  
I tillegg velger styret for forumet ytterligere delegater/varadelegater i prioritert rekkefølge. 

 
 

Oppgaver 
I henhold til vedtektenes § 6-3 har forumets styre i oppgave å:  

• å arbeide med spørsmål som berører forumets medlemmer 

• å holde Sentralstyret underrettet om forhold for forummedlemmene som er av betydning for foreningen 

• å behandle saker fra Sentralstyret eller Representantskapet 



• å sørge for at valg avholdes i henhold til retningslinjene* 

• å arrangere medlemsmøter 

• å utarbeide og sende årsberetning, regnskap og budsjett til sekretariatet* 

Referat fra styremøtene gjøres tilgjengelig for medlemmene.  

• i henhold til vedtektenes §6-2 kan studentforum med sentralstyrets godkjenning utarbeide 
retningslinjer som avviker  

Studentstyrets leder berammer møter og signerer alle skriv i forumets navn. Sekretær fører protokoll 
under møtene, og sørger for referat til Sentralstyret og lokallag innen 7 dager etter møtet.  
 
Møter  
Møter avholdes når styret finner det nødvendig, dog minst 1 møte per semester. Leder og nestleder 
bør ha regelmessig kontakt og holde styret oppdatert i aktuelle saker. Møter i lokallagene/på 
studiested avholdes når lokallaget finner det nødvendig.  
 

Billigste aktuelle reisemåte til medlemsmøter refunderes medlemmer med egenandel på kr 150. 
Øvre grense på refusjon avgjøres av styret på forhånd for aktuelt møte.  

 
 
Endringer  
Endringer i studentstyrets retningslinjer må godkjennes av Sentralstyret i NFF.  

 

 

Flytskjema: studentrepresentasjon i Norges Farmaceutiske Forening 

 Fra hvert studiested    Styret i forum for studenter   Sentralstyret 

      

    
Studentambasssadør(-er)  
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