
 
Retningslinjer for Radiografifaglig forskningsforum (RadForum):  

 

1. Formål 

Radiografifaglig forskningsforum er et faglig forum for radiografer, stråleterapeuter 

og andre med radiografifaglig forskningsinteresse.  

Radiografi omfatter fagdisipliner der elektromagnetisk stråling benyttes i diagnostisk 

bildedannelse og i behandling, samt ultralyd og MR 

 

Forumet ønsker å styrke radiografifagets vitenskapelige grunnlag og stimulere til 

forskning og fagutvikling. Dette vil RadForum gjøre ved å synliggjøre 

forskningsarbeid og være en ressurs for radiografer, stråleterapeuter eller andre 

beslektede profesjoner som driver forskning innen radiografi eller som ønsker å gjøre 

det. 

 

2. Organisatorisk tilknytning 

RadForum er faglig interesseorganisasjon tilknyttet NRF som har sitt eget styre, 

årsmøte og budsjett. 

 

2.1:      Finansieringsordning knyttet til forskning og fagutvikling (FoU) 

Det skal årlig avvikles møte mellom NRF og styret i RadForum for å diskutere 

finansieringsordninger knyttet til FoU aktivitet kommende år. Dette skal 

forankres i en strategiplan som godkjennes av NRF og av RadForums årsmøte. 

Det skal føres referat fra møtene som fastsetter omfang og vilkår FoU arbeid.  

 

Det skal gjennomføres et årlig møte mellom NRF og RadForum for å diskutere 

status og evaluering av fremdrift av planlagt FoU arbeid.  

 

2.2:       Søknad om økonomisk støtte til drift av RadForum 

RadForum søker økonomisk støtte etter samme modell som forbundets 

avdelinger. Vilkårene for tildeling er regulert i Retningslinjer for tildeling av 

økonomisk støtte til avdelinger i Norsk Radiografforbund.  

 

3. Medlemmer 



 
Radiografer og stråleterapeuter som har interesse for å drive med forskning. 

Medlemmene er først og fremst radiografer og stråleterapeuter som allerede er 

medlem i NRF, men forumet er åpent for andre profesjonsgrupper som fysikere, 

medisinsk teknisk personell samt radiografer eller andre som ikke er medlem av NRF 

med faglig medlemskap. 

 

4. Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer av RadForum har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i forumets 

styre.  

 

5. Årsmøtet 

Årsmøtet skal holdes hvert år innen 1.april og er RadForum sin høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måned varsel, direkte til medlemmene. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 14 dager før 

årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før 

årsmøtet. 

 

Alle medlemmene har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være til stede. 

 

6. Årsmøtets oppgaver 

a. Behandle RadForums årsmelding 

b. Behandle RadForums strategiplan 

c. Behandle RadForums budsjett 

d. Behandle innkomne forslag 

e. Velge leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og styremedlemmer samt 

valgkomite. Alle for to år hver med rullering slik at ikke alle skiftes ut på en 

gang. 

7. Valgkomite 

For valg til valgkomite fremmer styret forslag til kandidater. Alle medlemmer har rett til 

å fremme forslag på kandidater i RadForums valgte posisjoner. 

8. Valgkomiteens retningslinjer 

a. Valgkomiteen består av leder og ett medlem.  



 
b. Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater til valgte posisjoner i 

RadForum. Valgkomiteen innstiller på alle styreverv.  

c. Valgkomiteleder fra forrige valgperiode har ansvaret for at alle forespurte 

kandidater får beskjed om valgresultatet senest tre uker etter årsmøtet.  

d. Valgkomiteen skal i den grad det er hensiktsmessig informere 

medlemmene gjennom egnete fora om kandidaters navn, utdanningssted, 

utdanningsår, arbeidssted og tidligere tillitsverv.  

e. Valgkomiteens innstilling på kandidater til de enkelte verv sendes styret 

senest fire uker før årsmøtet. Dersom valgkomiteen ikke har innstilling 

klar på enkelte posisjoner, skal dette redegjøres snarest mulig til styret, og 

senest fire uker før årsmøtet i RadForum 

f. Valgkomiteen skal gjøre seg kjent med foreslåtte kandidaters faglige 

kompetanse, tidligere organisasjonserfaring og interesse for sentrale verv 

i RadForum.  

g. Valgkomiteen skal gjøre kandidatene kjent med hva aktuelt verv 

innebærer. 

h. Valgkomiteen fører referat fra møtene. 

 

 

9. Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av 

de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

 

Det innkalles på samme måte som ved ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 

kunngjort i innkallingen. 

 

10. Styret 

RadForum ledes av styret (4-8 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

 

Styret skal: 

a. Iverksette årsmøtets vedtak 



 
b. Oppnevne etter behov personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 

disse. 

c. Administrere og føre nødvendig kontroll over RadForum sin økonomi i 

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og vedtak. 

d. Representere RadForum utad. 

 

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Vedtak 

fattes med flertall av de avgitte stemmene.  

Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

 

11. Grupper 

RadForum kan organiseres med arbeidsgrupper. Disse kan ledes av oppnevnte 

tillitspersoner eller av valgt styre. Styret bestemmer opprettelsen av grupper og 

hvordan disse skal organiseres og ledes. 

 

12. Endring av retningslinjer 

Endringer i retningslinjer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 

etter å ha vært på sakslisten og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

13. Oppløsning  

Oppløsning av RadForum kan bare behandles på årsmøtet. Blir oppløsningen vedtatt 

med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 mnd. senere. For at 

oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

 

 

 

     Behandlet og vedtatt på styremøte 16.11.2016 

 


