
Vedtekter for NHF, Sammenlikning mellom gjeldende statutter og foreslåtte endringer  
 

Statutter   Statutter med endringsforslag 

§ 1 - Navn og sete   

Foreningens navn er Nordisk Hydrologisk Forening - Nordic Association for 
Hydrology.  

Endring av foreningens sete skal bekreftes av nærmest følgende 
generalforsamling.  

 

§ 1 - Navn og sete   

Ingen endringer 

 

§ 2 - Formål   

Foreningen skal fremme hydrologien som vitenskap og virke for økt kjennskap 
til hydrologi og praktisk anvendelse av hydrologiske metoder innen anvendt 
vitenskap og samfunnsplanlegging i Norden. Foreningen skal også virke for 
internasjonalt samarbeid innen hydrologien.  

 

§ 2 - Formål  

Foreningen skal fremme hydrologien som vitenskap og virke for økt kjennskap 
til hydrologi og praktisk anvendelse av hydrologiske metoder innen anvendt 
vitenskap og samfunnsplanlegging i Norden og Baltikum. Foreningen skal 
også virke for internasjonalt samarbeid innen hydrologien.  

§ 3 - Arbeidsform   

Foreningen arbeider blant annet gjennom arrangement av møter og symposier 
og gjennom publikasjonsvirksomhet. Publikasjonsvirksomheten bør ta sikte på 
å dekke behovet for hydrologisk informasjonsspredning både av 
forskningsresultater, orienterende oversiktsinformasjon og nyhetsformidling.  

 

§ 3 - Arbeidsform  

Ingen endringer 



§ 4 - Medlemskap   

Foreningen kan ha følgende kategorier medlemmer  

personlige medlemmer  

institusjonelle medlemmer 

Som medlemmer kan opptas personer og institusjoner med interesse for 
foreningens formål. 

§ 4 - Medlemskap   

Ingen endringer 

§ 5 - Kontingent   

Årskontingent for personlige og institusjonelle medlemmer fastsettes av 
foreningens generalforsamling.  

 

§ 5 - Kontingent   

Ingen endringer 

§ 6 - Styre   

Foreningsstyret består av 5, høyst 8, ordinære medlemmer. 
Generalforsamlingen velger formann og andre ordinære styremedlemmer og 
nødvendig antall varamenn. Foreningsstyret velger selv nestformann. 
Foreningsstyret skal være slik sammensatt, at hvert nordisk land som har 
medlemmer i foreningen er representert av ett ordinært styremedlem.  

Formann velges for 4 år om gangen og vanlig medlem og varamann for 4 år. 
Medlemmer skal ikke kunne sitte som vanlige styremedlemmer i 
foreningsstyret mer enn 8 år i rekkefølge.  

Quorum:   

Foreningsstyret har quorum med 5 medlemmer, deriblant halvdelen eller flere 
av de ordinære medlemmene nærværende. Fraværende, ordinært medlem har 
rett til å utnevne varamann etter eget valg blant de valgte.  

I tilfeller av stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. 

§ 6 - Styre   

Foreningsstyret består av 8 ordinære medlemmer. Generalforsamlingen velger 
formann og andre ordinære styremedlemmer og nødvendig antall varamenn. 
Foreningsstyret velger selv nestformann. Foreningsstyret skal være slik 
sammensatt, at hvert nordisk og baltisk land som har medlemmer i foreningen 
er representert av ett ordinært styremedlem.  

Formann velges for 4 år om gangen og vanlig medlem og varamann for 4 år. 
Medlemmer skal ikke kunne sitte som vanlige styremedlemmer i 
foreningsstyret mer enn 8 år i rekkefølge.  

Quorum:   

Foreningsstyret har quorum med 8 medlemmer, deriblant halvdelen eller flere 
av de ordinære medlemmene nærværende. Fraværende, ordinært medlem har 
rett til å utnevne varamann etter eget valg blant de valgte.  

I tilfeller av stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. 

 



§ 7 - Foreningens ledelse   

Foreningen og styrets møter ledes av formannen. Foreningen forpliktes av 
formannen og ett annet styremedlem i felleskap. Foreningens sekretær, som 
ikke behøver være medlem av styret, fører protokoll over foreningens møter. 
Han/hun administrerer foreningens medlemsarkiv, innkasserer 
medlemskontingenter og har hånd om foreningens økonomiske saker. 
Han/hun kan også få i oppdrag å føre foreningens korrespondanse. 
Generalforsamlingen kan fastsette en godtgjørelse for styremedlemmers 
arbeid. 

 § 7 - Foreningens ledelse   

Foreningen og styrets møter ledes av formannen. Foreningen forpliktes av 
formannen og ett annet styremedlem i felleskap. Foreningen har en sekretær 
og en kasserer utpekt av styret. Sekretæren og kassereren behøver ikke å 
være medlemmer av styret. Deres oppgaver defineres av styret og inkluderer: 

• Å ha et dokumentarkiv relatert til NHF 

• Å administrere medlemsregisteret 

• Å ta hånd om foreningens økonomiske saker 

• Å føre årsregnskap for foreningen 

Generalforsamlingen kan fastsette en godtgjørelse for styremedlemmers 
arbeid.  

 

§ 8 - Publikasjonsrådet   

Foreningens publikasjonsråd består av en rådsformann, hovedredaktørene for 
foreningens tidsskrifter og andre rådsmedlemmer. Publikasjonsrådet skal aktivt 
fremme utgivelsen av foreningens tidsskrifter og annen 
informasjonsvirksomhet.  

Generalforsamlingen velger rådsformann for 4 år om gangen og 
foreningsstyret andre rådsmedlemmer. Publikasjonsrådet skal være 
sammensatt med rimelig hensyn til medlemmenes nasjonalitet.  

 

§ 8 - Publikasjons komitéen   

Foreningens publikasjonskomité består av en leder som skal være medlem av 
styret, hovedredaktørene for foreningens tidsskrift og web-redaktøren. 
Publikasjonskomitéen skal aktivt fremme utgivelsen av foreningens tidsskrift og 
annen informasjonsvirksomhet. Relevante informasjonskanaler er foreningens 
web-sider, foldere og e-post. Toårsberetningen fra publikasjonskomitéen skal 
inneholde informasjon om foreningens tidsskrift og web-sider. 

Generalforsamlingen velger leder for publikasjonskomitéen for 4 år om 
gangen. Publikasjonsrådet skal være sammensatt med rimelig hensyn til 
medlemmenes nasjonalitet.  

§ 9 - Møter   

Foreningen holder møter og symposier etter styrets bestemmelse. Foreningen 
kan også avholde eller være medarrangør ved kurs og seminarer i hydrologi.  

 

§ 9 - Møter  

Ingen endringer 



§ 10 - Valgkomité   

Generalforsamlingen velger valgkomité som fremmer forslag på nye 
styremedlemmer, revisorer, ledig verv som publikasjonsrådets formann og 
eventuelle komitémedlemmer. Forslagene gjøres kjent for medlemmene 
senest 10 dager før generalforsamlingen. 

 

§ 10 - Valgkomité   

Generalforsamlingen velger valgkomité som fremmer forslag på nye 
styremedlemmer, revisorer og ledig verv som publikasjonskomitéens leder. 
Forslagene gjøres kjent for medlemmene senest 10 dager før 
generalforsamlingen. 

§ 11 - Generalforsamling   

Foreningens medlemmer innkalles av styret til generalforsamling hvert 2 år 
med en frist på 60 dager. Generalforsamlingen bør søkes avholdt i tilknytning 
til et arrangement på bredt faglig grunnlag innen nordisk hydrologi. Saker som 
ønskes tatt opp på generalforsamlingen sendes styret senest 30 dager før 
generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med en 
frist på 60 dager om minst 1/10 av medlemmene ønsker det.  

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:  

1. Toårsberetning fra styreformannen  

2. Toårsberetning fra publikasjonsrådets formann  

3. Regnskap og budsjett  

4. Valg av medlemmer og varamenn i foreningsstyret, to revisorer, 
valgkomité med varamenn og, hvis vervet er ledig, publikasjonsrådets 
formann  

5. Fastsettelse av årskontingent og eventuelt honorar til 
styremedlemmer  

6. Eventuelt andre saker 

Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortsett fra de som omfattes av § 12 
og §13, treffes ved alminnelig flertall. I tilfeller av stemmelikhet er formannens 
stemme avgjørende. 

§ 11 - Generalforsamling   

Foreningens medlemmer innkalles av styret til generalforsamling hvert 2 år 
med en frist på 60 dager. Generalforsamlingen bør søkes avholdt i tilknytning 
til et arrangement på bredt faglig grunnlag innen nordisk og baltisk hydrologi. 
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen sendes styret senest 30 
dager før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles 
med en frist på 60 dager om minst 1/10 av medlemmene ønsker det.  

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:  

1. Toårsberetning fra styreformannen  

2. Toårsberetning fra publikasjonskomitéens leder  

3. Regnskap og budsjett  

4. Valg av medlemmer og varamenn i foreningsstyret, to revisorer, 
valgkomité med varamenn og, hvis vervet er ledig, 
publikasjonskomitéens leder  

5. Fastsettelse av årskontingent og eventuelt honorar til 
styremedlemmer  

6. Eventuelt andre saker 

Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortsett fra de som omfattes av § 12 
og §13, treffes ved alminnelig flertall. I tilfeller av stemmelikhet er formannens 
stemme avgjørende. 



§ 12 - Endringer i statuttene   

Forslag om endring i statuttene skal være fremsatt skriftlig 30 dager før 
generalforsamlingen og skal av styret være utsendt til medlemmerne senest 10 
dager før generalforsamlingen. Forslagene legges frem på 
generalforsamlingen sammen med styrets uttalelse. Endringsforslag må oppnå 
3/4 flertall for å bli vedtatt. Endelig vedtak fattes, også med 3/4 flertall, først på 
følgende generalforsamling.  

 

§ 12 - Endringer i statuttene  

Ingen endringer 

§ 13 - Oppløsning av foreningen   

Forslag om oppløsning av foreningen skal være fremsatt skriftlig 30 dagar før 
generalforsamlingen og skal av styret være utsendt til medlemmene senest 10 
dager før generalforsamlingen. Forslaget legges fram på generalforsamlingen 
sammen med styrets uttalelse. Forslag om oppløsning må oppnå 3/4 flertall for 
å bli vedtatt. Endelig vedtak fattes først på følgende generalforsamling, også 
med 3/4 flertall. Ved oppløsning skal foreningens eiendom brukes til beste for 
foreningens formål etter generalforsamlingens vedtak.  

 

§ 13 – Oppløsning av foreningen   

Ingen endringer 

Vedtatt på foreningens generalforsamling i Sandefjord den 07.09.1972 og i 
Aalborg den 24.07.1974.  

Endring av § 1 ble vedtatt på generalforsamlingene i 1978 og 1980.  

Statuttene med endring av §§ 1, 6, 8, 10, 11, 12 og 13 ble vedtatt enstemmig 
på generalforsamlingen i Akureyri 1996.  

 

Decided by the General Assembly of the Association in Sandefjord on 1972-
09-07 and in Aalborg on 1974-07-24.  

Alteration of § 1 decided by the General Assemblies 1978 and 1980.  

Statutes with alterations to §§ 1, 6, 8, 10, 11, 12 and 13 were unanimously 
approved by the General Assembly in Akureyri 1996.  

Statuttene med endringer av §§ 4, 6, 7, 8, 10 and 11 må vedtas ved 
Generalforsamlingen i Riga 2010 og i Finland 2012.  

 


