STATUTTER
FOR
DRGforum
Vedtatt på stiftelsesmøtet 2. juni 2002. Sist endret på generalforsamling 13. mars 2018

§1
Formål
Gruppens formål er å være et faglig forum for personer som er interesserte i og arbeider med
oppgaver knyttet til medisinsk koding, DRG og aktivitetsregistrering. Forumet er uavhengig
og frittstående og skal arbeide med påvirkning, opplæring og informasjon. Forumet skal ha
samarbeid og diaglog med Helsedirektoratet.
Forumets internasjonale navn er: ”DRGforum in Norway”.

§2
Virksomhet
Forumet skal virke ved at det avholdes møter med foredrag, debatter, presentasjoner, kurs og
konferanser og ved annen informasjonsvirksomhet. Det skal avholdes minst en gang om året.
Henvendelser skal mottas og besvares elektronisk og videreformidling skal skje til rett sted.
Forumet skal selv drive nettstedet:
www.DRGforum.no

§3
Medlemmer
Personer som deltar på DRGforums årlige konferanse oppnår medlemskap i forumet.
Medlemskapet er frivillig og kan når som helst annulleres. Beskjed om dette meddeles styret
via post@drgforum.no eller i forbindelse med innsending av påmelding til konferansen.
Medlemskapet gjelder i ett år.

§4
Ledelse
Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer.
Styret konstituerer seg selv årlig på første styremøte etter generalforsamlingen. Samtlige velges
for 2 år, med mulighet for gjenvalg, og kan høyst ha samme verv i 4 år av gangen.

Samlet funksjonstid i styret begrenses til 10 år sammenhengende. Tre styremedlemmer står på
valg hvert år. Man tilstreber å tilse at alle helseregioner er representert, små og store
helseforetak og at styremedlemmene har ulikfaglig bakgrunn.

Valgkomité
Generalforsamlingen velger valgkomité bestående av 3 medlemmer med 1 års funksjonstid.
Gjenvalg kan finne sted. Komiteen legger fram forslag til valgkandidater til styre og revisor.
Valgkomiteen tar hensyn til styrets sammensetning som nevnt i § 4.
Komiteens formann leder valget. For komiteen gjelder retningslinjer fastsatt av styret.

§5
Generalforsamling
Generalforsamlingen er Forumets øverste myndighet. Ordinær generalforsamling avholdes en
gang årlig. Innkallelse med dagsorden og eventuelt forslag om endring av statuttene gjøres
tilgjengelig på nettstedet minst 14 dager i forveien. Saker som medlemmene ønsker forelagt
Generalforsamlingen, skal være styret i hende 2 måneder før generalforsamlingen.
Stemmerett på generalforsamlingen har medlemmer.
På generalforsamlingen er følgende poster obligatoriske:
1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
5. Årsberetning
6. Saker fremmet til generalforsamlingen
7. Valg av styreleder og valgkomitè
8. Valg av revisor
9. Fastsettelse av kontingent og budsjett
10. Forslag om fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte
Vedtak som fattes på generalforsamlingen avgjøres ved simpelt stemmeflertall.
Avstemminger kan skje ved håndsopprekking dersom ingen forlanger skriftlig avstemming.
Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

§6
Endring av statutter
Forslag om endring av Forumets statutter skal være oppført på den utsendte dagsorden og
krever vedtak med minst 2/3 av de stemmer som avgis på generalforsamlingen.

§7
Forumets oppløsning

Beslutning om oppløsning av Forumet kan bare skje på en generalforsamling. Forslag om
dette skal være anført på den utsendte dagsorden. For at et slikt forslag skal kunne vedtas, må
over halvdelen av generalforsamlingsdeltagerne være for forslaget. Hvis denne betingelse
ikke er oppfylt, skal forslaget avgjøres ved uravstemning blant Forumets medlemmer. For at
et slikt vedtak skal skje, kreves det at over halvparten av de avgitte stemmer er for oppløsning
av Forumet.
I tilfelle Forumet oppløses, gis styret fullmakt til etter beste skjønn å gi bort arkiv og eiendeler
til en organisasjon eller et veldedig formål.

