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§ 1

Förbundets namn är Nordisk Jordmorforbund (NJF) och har till sitt ändamål att främja
barnmorskornas professionella yrkesutveckling och intressen, och verka för samarbete
mellan barnmorskorna i de nordiska länderna.
Nordisk Jordmorforbund är partipolitiskt obunden organisation.

§ 2

Förbundets verksamhet utövas genom:
1. De anslutna nationella, självständiga barnmorskeorganisationer, som är:
 Den almindelige Danske Jordemoderforening, Danmark
 Finlands Barnmorskeförbund – Suomen Kätilöliitto, Finland
 Ljosmödrafelag Føroya, Färöarna
 Ljosmaedrafelag Islands, Island
 Den Norske Jordmorforening, Norge
 Svenska Barnmorskeförbundet, Sverige
2. Förbundets styrelse
3. Kongresser

§ 3

Förbundets styrelse sammanträder minst en gång per år och består av två representanter
från varje medlemsorganisation.
Varje medlemsorganisation har en röst.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsgivande röst.
Ordförande väljs av styrelsen bland dess ledamöter.
Ordförandes mandatperiod följer tiden mellan förbundets kongresser.
Ordförande kallar till styrelsemöte senast tre månader före mötet, på tid och plats som
styrelsen beslutat.
Frågor som önskas behandlas på mötet ska vara ordförande tillhanda två månader före
mötet.
Styrelsen har möjlighet att inbjuda personer med special kompetens till styrelsemötet.
Protokoll förs av representant från värdorganisationen. Det ska justeras med
namnteckning av ordförande och samtliga styrelseledamöter.

§ 4

Förbundets styrelse representerar Nordisk Jordmorforbund vid kongresser och tiden där
emellan.
Styrelsen beslutar om plats och tid för kongresserna.
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§ 5

Rese-kost-och logiutgifter för styrelsens medlemmar vid mötena och kongresserna
betalas av den medlemsorganisation medlemmen representerar.
Ordförandes utgifter vid av styrelsen beslutad representation delas proportionellt mellan
medlemsorganisationerna utifrån medlemsantalet inom respektive organisation.
Utgifter i övrigt vid styrelsemötena betalas av värdlandets medlemsorganisation

§ 6

Kongress arrangeras minst vart fjärde år. Styrelsen beslutar om värdorganisation efter
inbjudan från medlemsorganisation. Målsättningen är att värdskapet alternerar mellan
samtliga medlemsorganisationer.

§ 7

Beslut om ändring av dessa stadgar kan ske vid styrelsemöte när samtliga
medlemsorganisationer därom är ense. Om beslutet ej sker i konsensus fattas beslut vid
två på varandra följande styrelsemöten.

§ 8

Upplösning av Nordisk Jordmorforbund kan ske efter beslut i förbundets styrelse vid
två på varandra följande styrelsemöten, där minst två tredjedelar av
medlemsorganisationer samtycker


