Pensjonistforum

Retningslinjer for Farmaceutene-Pensjonistforum
Godkjent av sentralstyret 02.12.2020

§ 1 Formål
Pensjonistforum skal ivareta Norges Farmaceutiske Forenings nåværende og fremtidige
pensjonistmedlemmers interesser, og skal virke for å fremme denne foreningens formål innen
forumet.
§ 2 Medlemmer
Ethvert medlem av Norges Farmaceutiske Forening som er pensjonist, er stemmeberettiget medlem
av Pensjonistforum. Medlemmene har også tilhørighet til Farmaceutenes lokale region.
§ 3 Årsmøte
Forumårsmøtet avholdes innen 1. juli i partallsår. Forumårsmøtet avholdes i tråd med retningslinjer
fastsatt av Sentralstyret.
Forumstyret utarbeider dagsorden med sakspapirer, som skal gjøres tilgjengelig for medlemmene
senest fire uker før forumårsmøtet.
Forumårsmøtet skal behandle:
• årsberetning og regnskap for foregående styreperiode
• handlingsplan for kommende styreperiode
• budsjett for kommende styreperiode
• valg av styre og valgkomité
Protokollen fra forumårsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene.
§ 4 Styre
Forumet ledes av et styre bestående av leder, to styremedlemmer og inntil to varamedlemmer valgt
for to år av årsmøtet. Varamedlemmene deltar på styremøtene.
Styret tiltrer 1. september i partallsår.
Valgkomité på to medlemmer foreslås av styret og velges av årsmøtet. I unntakstilfeller kan ett
styremedlem være medlem av valgkomitéen.
Styrets oppgaver
Innen rammen av Norges Farmaceutiske Forenings vedtekter og retningslinjer gitt av Sentralstyret
har Pensjonistforums styre som oppgaver:
• å arrangere minimum tre styremøter i året. Styremøtene kan arrangeres ved fysisk
tilstedeværelse eller elektronisk.
• å arbeide med aktuelle spørsmål samt opprettholde sosial kontakt mellom medlemmene.
• å holde Sentralstyret underrettet om forhold for forumets medlemmer som er av betydning
for foreningen
• å behandle saker fra Sentralstyret eller Representantskapet
• å sørge for at valg avholdes i henhold til retningslinjene
• å foreslå endringer i disse retningslinjene
• å arrangere medlemsmøter, vanligvis to i året.
• å utarbeide og sende årsberetning, regnskap og budsjett til sekretariatet
Referatet fra styremøtene gjøres tilgjengelig for medlemmene.
Leder representerer Pensjonistforum på representantskapsmøtet.
I tillegg velger styret for forumet ytterligere delegater/varadelegater i prioritert rekkefølge.

§ 5 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.
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