
















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 Jyder. Den valgte 

aksepterer videre at taushetserklæringen også gjelder etter opphør av vervet. Brudd på 

taushetsplikten og taushetserklæringen kan medføre straffeansvar, erstatningsansvar og 

fratoge/se av vervet. 

Vedtektsendringen trer i kraft 1. juli 2021. 
Sentralstyret ber Representantskapet gjøre slikt vedtak: 

Forslag til § 2-5 Taushetsplikt vedtas. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon. Endringen trer i kraft 1. juli 2021 

Sak 15 Valg 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

15.6 

Presentasjon av kandidatene 

Valg 

Kritisk revisjon 

Valgkomite 

Appellutvalget 

Revisor 

Sentralstyret 

Sentralstyret har fra 01.01.2021 bestått av: 

Valgt direkte av Representantskapet: 

2021-2023 Urd Andestad Ingun 
Gjerde 
Ivar Grosvold 
Lloyd Kangu
Ida Schwensen 
ZahraHelmizadeh 
lrvin Cehajik 
Manpreet K. Hans                        

2021-2023 

2020-2021 

2020-2021 

2021-2023 

2021-2023 

For samtlige personvalg gjennomført på RS 2021 har valgp_eriode til og med 31.august 2023 

Det skal velges 2 sentralstyremedlemmer for 2 år, hvorav et av de sittende medlemmene tar 
gjenvalg. Valget gjøres etter nye vedtekter vedtatt på RS 2019. Årets valg er et 
suppleringsvalg etter første valget etter nye vedtekter høsten 2020. Valgkomiteen har derfor 
spurt de som ble valgt som varaer i fjor om de kan tenke seg å stille til valg. Dette betyr at 
deres nåværende plass som vara blir disponibel. 

Valgkomiteen kom med følgende forslag: 

Forslag til sentralstyremedlemmer med andel av stemmene etter gjennomført valg: 
Navn Ny/gj.valg Utdannelseskategori Resultat 

Brunvoll, Kristin F. Ny Master i farmasi 57.7% 

Kangu, Lloyd Gjenvalg Master i farmasi 65.4% 

Lyftingsmo, Stein Ny Cand.pharm 50.4% 

Rolinski, Milosz Ny Master i Farmasi, Ph.D 26.9% 

Prosentsatsene er beregnet av totalt 26 stemmer. 
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2021-2023
valgt av styret i studentforum på konstituerende møte (høst 2020)  



Ida Schwensen              2021-2023 
r som følger: 

Manpreet K Hans (frem til ny studentleder utpekes høst 2021)
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15. 7 Valg av representat til styrene i Knophs legat, Nyegaards & Co's fond, og Det 

Farmaceutiske Understøttelseselskap 

Det skal velges representanter til nedennevnte styrer. 

Sentralstyret vil foreslå at Zahra Helmizadeh velges som styremedlem til følgende styrer i 

2022 og 2023. 

Forslag til vedtak 

«Zahra Helmizadeh velges som styremedlem i Apoteker H.S Knops og infanterikaptein A. 

Holms legat, Nyegaards og Co's fond og Det Farmaceutiske Understøttelseselskapet for 
2022 og 2023» 

Vedtak: Zahra Helmizadeh ble valgt som styremedlem ved akklamasjon. 

Sak 12 Målprogram og tiltaksplan 

Målprogram for Norges Farmaceutiske Forening ble vedtatt på RS 2019, og varer frem til 

2025. Handlingsplan for 2021 ble vedtatt av RS 2020. 

Sentralstyret er i prosess med å utarbeide ny handlingsplan for perioden 2022-2023. (Neste 

styreperiode) 

Forslag til vedtak: 

«Sentralstyret gis fullmakt til å utarbeide ny tiltaksplan for perioden 2022-2023» 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt godkjent ved akklamasjon. 

Sak 16 Avslutning 
Møtet ble heve_t torsdag 10. juni 2021 kl. 14.53 
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