
Retningslinjer for regionstyrene 

         Godkjent av sentralstyret 27.08.20 

Retningslinjene er et tillegg til kapittel 5 i Vedtektene for Norges Farmaceutiske Forening av 

15.november 2019 www.farmaceutene.no/sites/default/files/atoms/files/vedtekter_2020.pdf 

 

1. Innkalling: 

Styreleder setter agenda og kaller inn til møtene etter oppsatt møteplan -se pkt 6. 

Møteinnkallelse og saksliste sendes per epost senest 1 uke før møte 

Sakspapirer og referater legges i aktuelt fildelingsverktøy.  

Sakspapirer merket «Konfidensielt» eller sakspapirer som ligger i mapper merket konfidensielt 

skal ikke videresendes. 

 

2. Ekstraordinær innkalling: 

Styreleder kan kalle inn til ekstraordinært møte dersom styreleder finner det nødvendig 

Styreleder skal kalle inn til ekstraordinært møte dersom minst 3 av de øvrige 

styremedlemmene finner det nødvendig. 

 

3. Referat: 

Det skal føres et kortfattet referat fra møtene, som sendes sekretariatet. Referatet 

publiseres på foreningens nettsider. 

 

4. Forfall: 

Regionstyrets medlemmer som har forfall til et møte, melder ifra så snart som mulig 

 

5. Vara: 

Regionstyret bestemmer selv om vara skal delta fast på oppsatte møter eller kalles inn 

ved forfall. Dersom et regionstyremedlem trer ut av styret under sin valgte periode 

overtar varamedlem som styremedlem. 

 

6. Styremøter 

Første styremøte for nytt styre avholdes vanligvis i september. På dette styremøtet lages 

møteplan  

 

Det bør legges opp til fortrinnsvis 1 fysisk styremøte i året, og resten via videolenke. 

 

Reise- og styremøteutgifter dekkes for styremedlemmene. Utgifter til deltakende 

sentralstyremedlem dekkes av sentralstyrets midler. 

 

 

7. Regionsledertreff 

Avholdes årlig fortrinnsvis i oktober. 

http://www.farmaceutene.no/sites/default/files/atoms/files/vedtekter_2020.pdf


Regionleder og ett styremedlem til deltar sammen med sentralstyret og andre aktuelle 

bestemt av sentralstyret. 

Arrangeres og dekkes økonomisk sentralt. 

 

8. Regionens medlemsmøter inkludert møter arrangert av distrikts grupperinger 

Regionårsmøte og delegatvalgmøte kan arrangeres elektronisk. 

 

Billigste aktuelle reisemåte til medlemsmøter refunderes medlemmer med egenandel på kr 

150. Øvre grense på refusjon avgjøres av regionstyret på forhånd for aktuelt møte.  

 

9. Antall styremedlemmer og varaer * 

Dersom et sentralstyremedlem også er valgt inn i et regionstyre, vil kravet om ett 

sentralstyremedlem utgå se §5.4. Regionstyret vil da kun bestå av de (inntil 8) som er valgt 

inn. 

NORD:  5 styremedlemmer og 2 varaer. Styret kaller inn varaer når de skal møte. 

ØST:  6 styremedlemmer og 2 varer. Varaene møter på styremøtet. 

SØR:  5 styremedlemmer og 2 varer. Styret kaller inn varaer når de skal møte. 

MIDT:  4 styremedlemmer og 2 varaer. Varaene møter på styremøtet. 

VEST:  5 styremedlemmer og 2 varer. Varaene møter på styremøtet. 

 

10. Årsberetning, regnskap og budsjett 

Årsberetning sendes inn til sekretariatet innen 1.februar påfølgende år. 

Budsjett sendes inn til sekretariatet innen 1.november. 

Regionens regnskap føres av sekretariatet. Alle utlegg må dokumenteres og bilag sendes 

sekretariatet.  

 

11. Regionstyrenes bidrag 

Regionbidrag fastsettes for 2 år ad gangen av Representantskapet (RS) og utbetales årlig.  

Regionbidraget utbetales på forespørsel. Godkjent budsjett må være sendt NFF sentralt 

innen 1.november før eventuell utbetaling gjøres.   

Bidraget fastsettes basert på antall medlemmer, aktivitet og eventuelle oppsparte midler. 

Utbetalt bidrag og oppsparte midler skal ikke være mer enn budsjettert aktivitet. 

 

I budsjettet settes det av en generell post med midler til arrangementer fra 

Distriksgrupperinger og andre som ønsker å arrangere lokale møter.  

 

Regionstyret tildeler midler fra regionbidraget etter søknad fra de som ønsker å arrangere 

lokalt møte i regionen, og er ansvarlige for at alle utlegg fra slike lokale arrangementer 

dokumenteres og at bilag sendes sekretariatet.  

 

12. Ekstrapott 

Representantskapet har satt av en ekstrapott som regionstyrene kan søke sentralstyret om 

midler fra – dersom regionbidraget er oppbrukt eller ikke dekker fullt ut det som planlegges.  

Frist for å søke sentralstyret er 15.mai. 

 

13. Medlemsmøtearrangementer 

Se Håndbok for regionstyrer (kommer) 



 

14. Redusert kontingent for regionstyrets medlemmer ** 

Regionstyrets medlemmer kompenseres ved at de betaler redusert kontingent i den 

perioden de aktivt er med i regionstyret.  

 

15. Felles retningslinje om taushetsplikt for alle som innehar verv i Farmaceutene 

Enhver person med verv i Farmaceutene forplikter seg til å ikke bruke, åpenbare, utlevere 

eller på annen måte gjøre personopplysninger om medlemmer, data eller 

bedriftshemmeligheter fra Farmaceutene, kjent for uvedkommende. Dette gjelder all 

informasjon man mottar i rollen av sitt verv.  

 
Ved aksept av verv forplikter den valgte seg til å lese og følge taushetserklæringen som 
gjelder i vervet, slik den til enhver tid lyder. Den valgte aksepterer videre at 
taushetserklæringen også gjelder etter opphør av vervet.  

 
Brudd på taushetsplikten og taushetserklæringen kan medføre straffeansvar, 
erstatningsansvar og fratagelse av vervet. 

 
 

 

Lenker til: 

Retningslinjer for reise: https://www.farmaceutene.no/bestilling-av-reiser-reiseregninger-og-

lonnsrefusjon  

Håndbok for regionstyrer: Kommer 

*) Antall styremedlemmer og vara er det kretsene ønsket jf. møtene daværende leder Rønnaug Larsen 

hadde med de aktuelle kretser i januar 2020. Det står fritt opp til sentralstyret å endre dette – i likhet 

med resten av retningslinjene.  

**) Redusert kontingent er pr 2020: kr 3780 (inntil kr 3850 kan trekkes fra på skatten per 2020). 
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