
 
 

VEDTEKTER 
 

FOR 
 

NORSK SIKKERHETSFORENING 
 
 

Norsk Sikkerhetsforening (NSF, seinere Nosif) ble stiftet som Norsk Forening for Varslings- og Alarmteknikk (NFVA) 
 på ordinært årsmøte 13. mai 1975. De første årene hadde foreningen lover for sin virksomhet.  

Vedtektene erstatter lover for NFVA av 13. mai 1975, med endringer av 18. april 1978.  
NFVA skiftet navn til NSF i 1994. 

 
Vedtatt på årsmøte 20. juni 1994 og endret på årsmøte 5. mai 1998.  

Endret på ekstraordinært årsmøte 13. oktober 1999, 24. april 2001 og 7. mai 2002.  
Endret på årsmøte 11. mars 2008, 10. mars 2009, 9. mars 2010, 8. mars 2011, 5. mars 2013, 11. mars 2014, 22. mars 2017 og 27. mars 2019.  

 
 
 
§ 1  NAVN 
 

Foreningens navn er Norsk Sikkerhetsforening. Foreningens initialer er Nosif. 
 

 
§ 2  FORMÅL  
 

Nosif har til formål å arbeide for et tryggere samfunn. 
 

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter: 
• Nosif-møter med nettverksbygging og stimulanse til økt sikkerhetskompetanse  
• Sikkerhetskonferanser  
• Faglige messereiser med sikkerhetsmessig innhold  

 
Nosifs kjerneverdier er: 
• samlende 
• uavhengig 
• aktiv  

 
 
 
§ 3 ORGANISASJON 
 

Nosif skal være en ideell, selvfinansierende og juridisk selvstendig organisasjon basert på verdier som uavhengighet 
og partipolitisk nøytralitet. 
Nosifs organer er årsmøtet, styret og valgkomité. Den høyeste myndighet er årsmøtet.  

  
§ 4 MEDLEMSKAP 

 
Bedrifter, herunder foreninger, organisasjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner som identifiserer seg med 
Nosifs formål, kan søke om å bli medlem. 

Søknader om medlemskap skal behandles og godkjennes av styret. Medlemskap løper til det sies opp skriftlig. Ved 
oppsigelse i første kvartal i et nytt år betales ikke årskontingent for det nye året. Ved seinere oppsigelse må full 
årskontingent betales. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet. Student- og seniormedlemmer betaler lavere 
kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.  
Medlemskap, herunder påvirkning av foreningens drift, kan bare skje når fastsatt kontingent er innbetalt. 

 
1. Årsmøtet kan etter innstilling fra styret gi æresmedlemskap til personer som har utført fortjenestefullt arbeid for 

Nosif.   
 

2. Krav om eksklusjon av et medlem skal fremmes skriftlig for styret med begrunnelse og signatur. Finner styret 
kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Ved eksklusjon kan ikke kontingent kreves 
tilbakebetalt. 

    
 



§ 5 STEMMERETT 
 
Hvert medlem som har betalt kontingent har én stemme. På årsmøter kan det stemmes med skriftlig fullmakt. 
Bedriftsmedlemskap gir én stemmerett. Æresmedlemmer regnes som betalende medlemmer og har stemmerett.  

 

§ 6 STYRET 
 

Nosif skal ledes av et styre som skal bestå av minst 6 og inntil 10 medlemmer. Styret velges av årsmøtet, og styrets 
sammensetning skal gjenspeile medlemsmassen. Leder og styremedlemmer velges for to år, slik at halvparten av 
medlemmene er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
 
Styrets leder og ett styremedlem/administrativ leder forplikter foreningen i fellesskap. 
 
Styrets medlemmer kan tilstås et honorar for styrearbeid som fastsettes av styret. Styret kan også refundere faktiske 
utgifter knyttet til drift og administrasjon av foreningen. Utgifter til honorar og refusjon av faktiske utgifter skal 
framgå av foreningens regnskap. 
Hvis et styremedlem ikke kan fungere i sitt verv, må vedkommende skriftlig underrette styret om fratreden. 
 

 
§ 7          STYRETS OPPGAVER 
 

Styret skal gjennom sitt arbeid ha som målsetting å realisere foreningens formål. Styret velger hvem som skal 
representere foreningen. Styret skal føre protokoll over sine styremøter. 

 
§ 8 ÅRSMØTET 
 

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Årsmøtet treffer avgjørelser i saker som er nevnt i innkallingen. 
Innkallingen skjer med 2 måneders varsel. Innkomne forslag må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet. 
Saksdokumentene skal gjøres tilgjengelig seinest 14 dager før årsmøtet.  
Saksliste på årsmøtet er: 

 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av dirigent 
3. Valg av referent 
4. Valg av to til å undertegne protokollen 
5. Valg av tellekorps 
6. Årsberetning 
7. Regnskap og revisjonsberetning 
8. Budsjett til orientering 
9. Fastsettelse av årskontingent 
10. Innkomne forslag 
11. Valg av leder kfr. §6 
12. Valg av styremedlemmer kfr. §6 
13. Valg av revisor for ett år 
14. Valg av tre medlemmer til valgkomitéen for ett år 
 

 
Valgkomitéen foreslår selv kandidater til valgkomitéen. Valgkomitéens sammensetning skal om mulig gjenspeile 
sammensetningen av Nosifs medlemsmasse og skal bestå av tre medlemmer. 

 
 

§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med 14 dagers varsel. Ved krav fra minst 1/2 av styrets medlemmer 
eller fra 1/5 av Nosifs medlemmer skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

 
§ 10  FORENINGENS VEDTEKTER 

 
Forslag til endring av vedtektene skal sendes skriftlig til styret seinest 30 dager før tidspunktet for årsmøtet. 
Endringsforslag skal kunngjøres for medlemmene gjennom vedlegg til årsmøteinnkallingen. For vedtektsendring 
kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 
§ 11         ETIKK 

 
Foreningens organer og medlemmer skal følge etiske normer ved arbeid i eller for foreningen.  

 
 
§ 12        OPPLØSNING AV FORENINGEN 
 

Forslag om oppløsning av foreningen skal sendes skriftlig til styret 2 måneder før tidspunktet for årsmøtet. 
 



Styret kan selv fremme forslag om oppløsning av foreningen innenfor samme frist.  
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, 
innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 
flertall. 
 
I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens midler, etter årsmøtets bestemmelse, en annen ideell organisasjon som 
arbeider for trygghet i samfunnet.  
Nosifs arkiv skal tilbys Riksarkivet. 

 


