
 

 

Vedtekter  

Norsk Barnesmerteforening 
 

§ 1 Navn 

 

Norsk Barnesmerteforening (NBSF) 

(The Norwegian Pediatric Pain Society) 

 

§ 2 Målsetning og virksomhetsområde 

 

Norsk Barnesmerteforening har som målsetning å fremme tverrfaglig, god smertebehandling 

av alle barn i alle ledd av helsetjenesten. 

 

Med smertebehandling mener vi hele handlingskjeden fra identifisering og vurdering av 

smertetilstand, iverksetting av behandlingstiltak og evaluering av deres effekt. Med 

behandlingstiltak fokuserer vi både på medikamentell og ikke-medikamentell behandling. 

Tverrfaglig samarbeid inkluderer leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, pedagoger, 

barnepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, farmasøyter og andre interesserte. 

 

Norsk Barnesmerteforening vil arbeide for: 

 Nasjonal konsensus om anerkjente retningslinjer for ulike typer smertebehandling. 

 At det på et hvert helseforetak som arbeider med barn, opprettes et tverrfaglig 

smerteteam som fronter optimal smertebehandling av barn. 

 Å stimulere til faglig utvikling og forskning innenfor feltet smerter hos barn. 

 Fagutvikling innen smertebehandling av barn i allmenn- og spesialisthelsetjenesten. 

 Bedret utdanning om smerter hos barn. 

 Et nasjonalt kompetansesenter for barnesmerte, samt at eksisterende smerteklinikker 

får økt sin kompetanse i behandling av barn. 

 

Norsk Barnesmerteforening vil samarbeide med: 

 Helsemyndigheter 

 Lignende organisasjoner på nordisk og internasjonalt nivå 

 Aktuelle yrkesorganisasjoner og faggrupper 

 Aktuelle pasientforeninger 

 

§ 3 Medlemsskap 

 

Alle som er interessert i disse problemstillingene kan søke medlemsskap i Norsk 

Barnesmerteforening, uansett yrke, spesialitet eller arbeidsoppgaver.  

Søknad om medlemsskap sendes til styret. 



 

Medlemsavgiften fastsettes av Norsk Barnesmerteforenings generalforsamling. Styret kan 

utestenge medlemmer som etter påminnelse unnlater å betale medlemsavgiften. 

 

 

§ 4 Organisering 

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet og består av alle godkjente 

medlemmer. 

Ordinær generalforsamling avholdes hvert 2. år innen 15.juni på sted og tid bestemt av styret. 

Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling dersom spesielle forhold krever det. 

Styret innkaller medlemmene til generalforsamling senest 4 uker før. 

 

På generalforsamlingen skal styret legge fram årsmelding, revidert regnskap og budsjett for 

kommende år for godkjenning av generalforsamlingen. Årsmelding og regnskap skal være 

avsluttet ved utgangen av februar hvert år. 

 

Medlemmer i Norsk Barnesmerteforening kan levere inn forslag til generalforsamlingen. 

Forslag må være mottatt av styret senest 30 dager før årsmøtet. Styret skal legge frem 

innkomne forslag for generalforsamlingen.  

 

Hvert medlem har en stemme ved generalforsamlingen. Alle avgjørelser, unntatt endringer av 

vedtekter og beslutning om evt oppløsning av foreningen, tas med simpelt flertall. 

 

Generalforsamlingen behandler og vedtar i følgende spørsmål: 

 

1) Om innkalling til generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtektene. 

2) Valg av møteleder 

3) Valg av to personer til å føre møteprotokoll 

4) Valg av stemmetellere 

5) Godkjenne saksliste 

6) Årsberetning og revisjonsrapport 

7) Styrets forslag til plan og budsjett for kommende år 

8) Innkomne forslag 

9) Medlemsavgiftens størrelse 

10) Valg av ny leder eller nestleder samt styremedlemmer til et tverrfaglig styre 

11) Valg av revisor og vararepresentant for denne 

12) Valg av valgkomité til å forberede valget på neste årsmøte 

13) Vedtekter 

14) Behandling av øvrige saker som er forberedt av styret 
15) Kunngjøring av tildelte av prosjektmidler  

 

Styret 

Styret skal bestå av minimum 5 og maksimum 9 personer. Sammensetningen skal sikre 

tverrfaglighet og geografisk spredning. Alle godkjente medlemmer kan velges til styret. 

 

Styret konstituerer seg selv og velger leder, nestleder, kasserer og sekretær. Funksjonstiden er 

to år, med mulighet for gjenvalg for ytterligere perioder. Hvis et av styrets medlemmer 

trekker seg under valgperioden, kan styret velge å drive styrearbeidet videre med færre 



medlemmer frem til førstkommende generalforsamling, men styret kan aldri ha færre enn 5 

medlemmer. Alternativt kan det velges et nytt styremedlem som bør ha samme profesjonelle 

bakgrunn som den som går ut. Styret vil i en slik situasjon bruke den aktuelle 

profesjonsforening som høringsinstans for å finne en best egnet representant. Den person som 

kommer inn i styret i løpet av en valgperiode, må formelt velges på førstkommende 

generalforsamling. 

 

Styret skal møtes minst to ganger i året, og er beslutningsdyktig dersom 2/3 eller flere av 

medlemmer er til stede. Vedtak i styret skjer ved simpelt flertall, ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Vedtak skal protokollføres. 

Leder kaller inn til styremøter, representerer foreningen utad, leder styremøtene, og setter opp 

saksliste for styremøtene i samråd med sekretæren. 

 

Sekretæren sender ut innkalling og saksliste minimum to uker før styremøtene, fører 

protokoll, besørger korrespondanse samt forvalter foreningens arkiv. 

 

Kasserer har ansvar for medlemsregisteret, krever inn årskontingent og fører foreningens 

regnskap. Utbetalinger anvises av kasserer og attesteres deretter av foreningens leder. 

Regnskapsåret om fatter tiden 1. mars til 28. februar.  

 

Valgkomité 
En valgkomité på 3 medlemmer, der ulike faggrupper skal være representert, oppnevnes av 

generalforsamlingen. Ved rekruttering av medlemmer til styret bør geografisk og yrkesmessig 

spredning etterstrebes. 

 

Revisjon 
Foreningens regnskaper skal være avsluttet innen 31.12 året før generalforsamling og 

overlates til revisorene senest 7.mars. Revisorene gransker regnskapet og leverer inn 

revisjonsberetning senest 21. mars. 

 

På årsmøtet velges revisor med vararepresentant. Vararepresentanten trer inn dersom ordinær 

revisor melder frafall. 

 

Revisor skal selvstendig og objektivt granske Norsk Barnesmerteforenings virksomhet på 

bakgrunn av regnskapene og styrets disposisjoner. Herunder etterse at beslutninger som er 

fattet ikke strider mot foreningens vedtekter eller beslutninger i Generalforsamlingen. I tillegg 

kan styret, ved kasserer, engasjere ekstern revisor for granskning og godkjenning av 

regnskapet. 

 

§ 5 Vedtekter 

 

Endring av vedtektene kan kun gjøres av generalforsamlingen. Skriftlig forslag om endring 

sendes styret minst to måneder før generalforsamlingen 

 

Forslag til endring av vedtektene skal forelegges medlemmene samtidig med innkalling til 

årsmøtet. For beslutning kreves minimum 2/3 flertall blant de stemmeberettigede som er 

tilstede. 

 

§ 6 Prosjektmidler 

 



Norsk Barnesmerteforenings styre kan hvert år avsette inntil 10 % av foreningens midler per 

31/12 foregående år, for tildeling til relevante prosjekter som er i tråd med foreningens 

målsetninger. 

Midler tildeles av foreningens styre etter søknad.. Tildelingen kunngjøres på foreningens 

generalforsamling. Søknadsfrist fastesettes av styret. 

Annonsering av tilgjengelige midler og søknadsfrist skjer på foreningens nettsider. 

Mottakere av prosjektmidler plikter å redegjøre for sitt prosjekt på foreningens 

årsmøteseminar påfølgende år. 

 

§ 7 Oppløsning 

 

Beslutning om å oppløse Norsk Barnesmerteforening skal tas av Generalforsamlingen med 

minimum 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmene. Samtidig skal det besluttes 

hvordan økonomiske midler og evt gjeld skal fordeles. Et eventuelt overskudd skal overføres 

til personer eller organisasjoner som arbeider med å sette fokus på bedret evaluering og 

behandling av smerter hos barn. 
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