
 
 

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 og 11. mars 2014.  

 
 
 
§ 1  NAVN 
 

Foreningens navn er Norsk Sikkerhetsforening med Norwegian Society of Security & Safety som engelsk betegnelse. 
Foreningens initialer er Nosif.  Foreningens logo er: 

 
 
§ 2  FORMÅL  
 

Norsk Sikkerhetsforenings strategi og mål skal være styrende for foreningens virksomhet. Visjon, virksomhetsidé, 
styringsmål og kjerneverdier fastsettes av årsmøtet. Den årlige virksomhetsplanen vedtas av styret. 
 
Norsk Sikkerhetsforeningens visjon er:  
• Sammen for et tryggere samfunn  
 
Norsk Sikkerhetsforenings virksomhetsidé er at foreningen skal: 
• legge til rette for å skape trygge og gode møteplasser for aktører i sikkerhetssektoren  
• fremme synspunkter i sentrale spørsmål om sikkerhet og dermed bidra til å styrke arbeidet med å bygge et 

tryggere samfunn i Norge.  
 

Norsk Sikkerhetsforening overordnede styringsmål er å: 
• være et nasjonalt kontakt- og samarbeidsforum for sentrale aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor  
• fremme hensiktsmessige og effektive tiltak for å styrke den samfunnspolitiske, fagpolitiske og bransjemessige 

innsatsen for økt sikkerhet.  
 
Norsk Sikkerhetsforening skal ha som sine viktigste styringsmål å:  
1. være en aktiv og profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte gjennom arrangementer og egen 

informasjonsformidling  
2. stimulere til oppbygging av bedre sikkerhetskompetanse og økt samarbeid mellom parter innenfor 

sikkerhetsbransjen 
3. bidra til utvikling av større forståelse blant sentrale samfunnsaktører for nødvendigheten av 

sikkerhetsfremmende tiltak  
4. fremme generell forståelse for økt sikkerhet i det norske samfunnet og bidra til utvikling av klare etiske 

prinsipper og praktisering av høy etisk standard i yrkesmessig sammenheng 
 

Norsk Sikkerhetsforenings kjerneverdier er: 
• Samlende 
• Uavhengig 
• Aktiv  
• Pådriver 

 



 
 
 

§ 3  ORGANISASJON 
 

Nosif skal være en ideell, selvfinansierende og juridisk selvstendig organisasjon som er basert på verdier som 
uavhengighet, partipolitisk nøytralitet og en demokratisk styreform. 
 
Foreningen ledes av et styre. 
 
Nosifs organer er årsmøtet, styret, lokalavdelinger og valgkomité. Den høyeste myndighet er årsmøtet. Foreningens 
drift kan organiseres gjennom lokale avdelinger (regioner) som er underlagt foreningens vedtekter og styrende 
organer. Hver lokalavdeling velger egen leder som kan møte som observatør på styrets møter. 

  
§ 4   MEDLEMSKAP 

 
Organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner som identifiserer seg med Nosifs formålsparagraf, kan søke om å bli 
medlem. Nosifs medlemskap omfatter organisasjonsmedlemskap (firmamedlemskap, inkl. offentlige virksomheter og 
enkeltpersonsforetak) og personlig medlemskap med undergruppene: ordinært medlem, (enkeltperson med 
sikkerhetsfaglig interesse og kompetanse), studentmedlem (studenter som har studentbevis, studerer ved høyere 
undervisnings- eller forskningsinstitusjon og har sikkerhetsfaglig engasjement), seniormedlem (enkeltpersoner med 
sikkerhetsfaglig bakgrunn som er uføre-/alderstrygdet eller har særpensjon/AFP-pensjon),  studentmedlem, 
seniormedlem og æresmedlem. 

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. Medlemmer som opptrer i strid med eller misbruker Nosifs vedtekter, intensjoner, informasjon eller materiell, 

kan ekskluderes av Styret med ¾ skriftlig flertall av de ordinære styremedlemmer. Før eksklusjon finner sted, 
skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. Inntil eksklusjon finner sted, kan styret suspendere vedkommende 
medlem. Et ekskludert medlem kan anke styrets avgjørelse inn for førstkommende ordinære årsmøte. Styrets 
avgjørelse må da støttes av 3/4 flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Ved utmelding eller eksklusjon 
har man ikke krav på å få tilbakebetalt innbetalt kontingent. 

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

Nosif, bransjen og/eller utført samfunnsgagnlig sikkerhetsarbeid.   
    

 
§ 5  STEMMERETT 

 
Hvert medlem som har betalt kontingent har én stemme.  På års- og medlemsmøter kan det stemmes med skriftlig 
fullmakt. Organisasjonsmedlemskap gir én stemmerett. Æresmedlemmer skal regnes som betalende medlemmer og 
har også stemmerett.  

 
§ 6 STYRET 

 
Norsk Sikkerhetsforening skal ledes av et styre. Styret velges av årsmøtet, og styrets sammensetning skal gjenspeile 
medlemsmassen. Presidenten og det øvrige styret velges av årsmøtet. Presidenten og styremedlemmene velges for to 
år, slik at halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når 
minst fire medlemmer er til stede. Nosifs styre kan bestå av inntil 10 medlemmer. 
 
Styrets president og ett styremedlem/administrativ leder forplikter foreningen i fellesskap. 
 
Hvis et styremedlem ikke kan fungere i sitt verv, må vedkommende skriftlig underrette styret om fratreden. Styrets 
medlemmer kan tilstås et mindre honorar for styrearbeid. Honoraret 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. 

 
§ 7          STYRETS OPPGAVER 
 

Utenom de konkrete oppgaver som er direkte pålagt styret gjennom krav i vedtektene, skal styret gjennom sitt arbeid 
ha som mål å realisere foreningens formål. De strategiske målene skal bl.a. nåes gjennom å: 
 
1. Tilby medlemmene muligheter for faglig utvikling og økt kontakt og samarbeid gjennom bl.a. medlemsmøter, 

seminarer, konferanser, messer og samarbeidsopplegg med andre innenfor feltet.   
2. Etablere eller fremme ordninger som skaper høyere sikkerhetskvalitet, som for eksempel sertifiseringsordninger, 

godkjenningsnemnder, sikkerhetsstudier, fagnettverk og lignende. 
3. Fremme en høyere bevissthet om nødvendigheten av sikkerhetsmessige systemer og tiltak i offentlig og privat 

sektor, bl.a. gjennom utredninger, uttalelser og informasjonsformidling. 
 

Styret velger hvem som skal representere foreningen ved kurs, seminarer og konferanser, ved 



samarbeidsarrangementer og til faste samarbeidsorganer og lignende. 
 
Styret skal føre protokoll over sine styremøter, medlemsmøter og andre arrangementer foreningen deltar i. 

 
§ 8 ÅRSMØTET 
 

Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned.  Årsmøtet treffer avgjørelser i saker som er nevnt i innkallingen.  
Innkallingen skjer skriftlig (ev. i elektronisk form) med 2 måneders varsel. Saksdokumentene skal sendes (ev. i 
elektronisk form) fra styret seinest 14 dager før årsmøtet. På årsmøtet behandles først valg av dirigent og referent, 
valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen og godkjenning av innkalling og av forslag til dagsorden 
med ev. endringer. Faste saker på årsmøtet er ellers: 

 
1. Årsberetning 
2. Regnskap og revisjonsrapport 
3. Budsjett 
4. Valg av president, styremedlemmer, revisor og valgkomité bestående av leder og to medlemmer 
5. Fastsettelse av årskontingent for neste år. 
6. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte 
7. Andre saker som er nevnt i innkallingen 

 
Valgkomiteen foreslår selv kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteens sammensetning skal om mulig gjenspeile 
sammensetningen av Norsk Sikkerhetsforenings medlemsmasse. 

 
§ 9   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret skriftlig med 14 dagers varsel. Ved krav fra minst ½ av styrets 
medlemmer eller fra 1/5 av Nosifs medlemmer skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

 
§ 10  MEDLEMSMØTE 
 

Medlemsmøte innkalles skriftlig (ev. ved elektronisk formidling) med minst 7 dagers varsel.  På medlemsmøter 
avgjøres saker som er nevnt i innkallingen.  

 
§ 11  FORENINGENS VEDTEKTER 

 
Forslag til endring av vedtektene skal sendes skriftlig til styret seinest 4 uker før tidspunktet for årsmøtet. 
Endringsforslag skal kunngjøres for medlemmene gjennom vedlegg til årsmøteinnkallingen, og behandles på første 
ordinære årsmøte. For vedtektsendring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 
§ 12  SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER           

 
Styret har fullmakt til å forestå formålstjenlig kontakt/samarbeid med samarbeidende organisasjoner, 
inkl. kontakt og samarbeid med organisasjoner i utlandet. 

 
 
§ 13   PROFILERING OG MARKEDSFØRING 

 
Nosifs styre og sekretariat har hovedansvaret for profilering og markedsføring av Nosif, men hvert enkelt medlem 
oppfordres til å spre informasjon om Nosif samt ta del i arbeidet med å knytte interessante og formålstjenlige 
kontakter til Nosif. 

 
1. Presentasjoner av Nosifs arbeid, rapporter med mer, skal gjennomføres etter en fastsatt mal for presentasjon. Det 

skal benyttes logo med farger og standard for oppsett og innbinding slik at presentasjonene er ensartet i sin form 
og representative for aktuelle bruksområder. 

2. Klassifisering av presentert informasjon eller materiale gjøres av rettighetshaver.  
3. Medlemmer som mottar klassifisert informasjon eller materiale plikter å behandle dette med nødvendig 

konfidensialitet. 
 
 
§ 14         OM ETISKE KRAV OG RETNINGSLINJER 

 
Foreningens organer og medlemmer skal følge etiske krav til forberedelse og gjennomføring av arrangementer og ved 
arbeid i eller for foreningen. Det innebærer at all aktivitet skal skje i samsvar med foreningens visjon, verdier og mål 
og følge anerkjente normer og verdier for sikkerhetsfaglig virksomhet.  
 
De sentrale og viktige etiske prinsipper og retningslinjer som skal veilede dette arbeidet, er utformet i et eget 
dokument.  

 
§ 15   OPPLØSNING AV FORENINGEN 
 

Forslag om oppløsning av foreningen skal sendes skriftlig til styret 2 måneder før tidspunktet for årsmøtet. 
 
Styret selv kan fremme forslag om oppløsning av foreningen.  Saken skal behandles på første ordinære årsmøte, men 



dersom saken krever det kan forslaget behandles på et ekstraordinært årsmøte.  For vedtak om oppløsning kreves 4/5 
flertall.  Avstemningen skjer skriftlig.   
 
I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens midler, etter årsmøtets bestemmelse, en annen ideell organisasjon som 
arbeider for trygghet i samfunnet. Årsmøtet avgjør med alminnelig flertall hvilken organisasjon foreningens midler 
skal tilfalle. 
  
Nosifs arkiv skal tilbys Riksarkivet. 

 


