
 
 

Vedtekter for NOROD 

Vedtatt på årsmøte 08.06.2020 

 

1. Organisasjon 

1.1. Organisasjonens navn er Norsk ressursgruppe for organdonasjon – 

NOROD. 

1.2. NOROD er et uavhengig, tverrfaglig nettverk av representanter fra det 

norske fagmiljøet for organdonasjon og transplantasjon. 

1.3 Stiftelsesdato er 01.01.2008. 

Merknad: Uformelt har organisasjonen vært aktiv fra 1993 med ulike 

finansieringskilder. 

 

2. Organisasjonens formål 

2.1. NORODs hovedmålsetting er å øke tilgangen på organer for 

transplantasjon ved å bevisstgjøre helsepersonell og øke deres kunnskap om 

organdonasjon. 

2.2. NOROD skal bistå helsemyndighetene med faglige råd og 

kompetansehevende tiltak knyttet til organdonasjon. 

2.3. NOROD skal på ulike måter bistå Nasjonal behandlingstjeneste for 

Organdonasjon og Transplantasjon og landets donorsykehus med kunnskap 

og kompetanse, inkludert kursvirksomhet 

2.4. NOROD kan gjennom sin virksomhet bidra til at befolkningen får kunnskap 

om organdonasjon fra relevante fagområder i inn- og utland. 

2.5. NOROD har ikke et økonomisk/kommersielt formål. 

 

3. NOROD Medlemskap 

3.1 Medlemmene skal representere ulike faggrupper rekruttert fra landets 

helseregioner. Medlemmene må ha høy kompetanse, ha solid klinisk erfaring  

 



 
og interesse for organdonasjon Flertallet av medlemmene bør spille en aktiv 

rolle ved organdonasjon. 

3.2 Transplantasjonskoordinatorene ved Oslo Universitetssykehus (OUS) er 

automatisk medlemmer av NOROD 

3.3 Godkjenning av nye medlemmer gjøres av styret i NOROD etter forslag fra 

NORODs medlemmer eller andre relevante fagmiljø. 

 

4. NOROD styre 

4.1 Styret består av fire medlemmer – leder, nestleder, kasserer og sekretær. 

Sekretær velges blant transplantasjonskoordinatorene ved OUS 

4.2 Styrets medlemmer bør samlet ha en bred erfaring om organdonasjon og 

medlemmene bør ha en nasjonal geografisk spredning 

4.3 Styret er ansvarlig for den daglige drift, utadrettet virksomhet, kontakt med 

myndigheter og økonomi samt at det avholdes valg etter vedtektene, 

årsmøte og medlemsmøter og kan innkalle til ekstraordinære årsmøter og 

arbeidsmøter ved behov. 

4.4 Styret er ansvarlig for å foreslå medlemmer til offentlige utvalg eller andre 

oppgaver i tråd med organisasjonens formål. 

4.5 Styret skal utarbeide virksomhetsplan og budsjett for kommende år, innen 

1. oktober. 

4.6 Styret v/ leder kan inngå avtaler med OUS om praktisk samarbeide på 

ulike felt 

 

5. Økonomi 

5.1 NOROD er finansiert gjennom midler tildelt fra statsbudsjettet via 

Helsedirektoratet. 

5.2 Tilførte midler overføres organisasjonens bankkonto. 

5.3 Styret er ansvarlig for å utarbeide budsjettforslag og søke om årlig tilskudd 

etter føringer for statlige budsjettprosesser og finansiering 

 



 
5.4 NOROD kan søke om økonomiske bidrag og andre ressurser ut over 

statlige bevilgninger for å oppfylle organisasjonens formål. Slike midler skal 

ikke ha noen klausul om formålet og det skal tydelige fremgå hvem som er 

bidragsyter. 

 

6. Valg. 

6.1 Årsmøtet velger leder, nestleder, kasserer og sekretær blant NORODs 

medlemmer for perioder på to år. 

6.2 For å sikre kontinuitet velges leder og sekretær samme år, mens nestleder 

og kasserer velges påfølgende år. 

6.3 Styrets leder eller nesteleder bør ha medisinsk utdannelse og være aktiv 

innen organtransplantasjon eller organdonasjon 

6.4 Styremedlemmene kan gjenvelges 

6.5 Årsmøtet skal oppnevne en valgkomite. 

6.6 Hvis et styremedlem blir langvarig fraværende, kan styret supplere med et 

medlem fra NOROD inntil neste årsmøte. 

 

7. Forretningsorden 

7.1 Transplantasjonskoordinatorene ved OUS, Rikshospitalet fungerer som 

sekretariat for NOROD 

7.2 NORODs kontaktadresse er Transplantasjonskoordinatorene ved OUS 

Rikshospitalet ved styrets sekretær. 

7.3 Styrets leder er ansvarlig for utadrettet kommunikasjon. Denne oppgaven 

kan ved behov delegeres til annet styremedlem eller medlem av NOROD. 

7.4 Styret v/leder er ansvarlig for at det avholdes styremøter i tillegg til årsmøte 

og medlemsmøter, for å sikre en bred forankring av aktiviteten. 

7.5 Styret kan som ledd i det løpende arbeid gjøre vedtak på vegne av 

NOROD. Vedtak fattes med alminnelig flertall, ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Vedtakssaker skal tydelig fremgå i årsberetningen. 

 

7.6 Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni. 



 
7.7Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter initiativ fra styret med minst tre 

ukers varsel eller når 2/3 av medlemmene fremsetter krav om dette. 

7.8 Sakliste og forslag om saker til behandling på årsmøtet, inkludert valg av 

styremedlemmer, må være styret i hende innen utgang av mai mnd. 

7.9 Forslag til vedtektsendringer skal behandles i styret og deretter være 

medlemmene i hende senest tre uker før årsmøtet. 

7.10 Styret skal avholde medlemsmøter minst hvert halve år. Medlemsmøtene 

skal i tillegg til å behandle aktuelle saker, planlegge kursvirksomhet o.a., være 

et forum hvor medlemmene kan diskutere og utveksle erfaringer. Styret kan 

invitere foredragsholdere med særlig kompetanse innenfor NORODs formål. 

7.11 Medlemsmøte kan avholdes i tilslutning til årsmøtet 

7.12. Det skal føres protokoll for styremøter og årsmøte, samt utarbeides 

referater fra medlemsmøtene. Dokumentene skal godkjennes ved 

kommende møte. 

 

8. Årsmøtet 

8.1 Årsmøtet skal behandle følgende saker 

I. Styrets årsberetning/årsrapport 

II. Årsregnskap med noter 

III. Budsjett 

IV. Virksomhetsplan 

V. Vedtektsendringer 

VI. Innkomne forslag 

VII. Valg 

8.2 Talerett ved årsmøtet er gitt alle medlemmer 

8.3. Stemmerett ved årsmøtet 

 

I. Årsmøtet er beslutningsdyktig hvis 2/3 av de stemmeberettigete er 

tilstedeværende eller ved fullmakt 



 
II. Styrets medlemmer har stemmerett som de ordinære medlemmene 

Transplantasjonskoordinatorene har til sammen tre stemmer, inkludert 

styremedlemmer. Koordinatorene velger selv sine øvrige representanter til 

årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, øvrige beslutninger fattes ved 

simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 

9.0 Opphør av NOROD 

9.1 Ved avvikling av NOROD skal overskytende midler tilbakeføres bidragsyter 


