
 

 

Vedtekter for Norsk Førstehjelpsråd 
 

Revidert ved årsmøtevedtak 13. mars 2002, 8. mars 2006, 8. mars 2011, 7. mars 2012, 

11. mars 2014, 10. mars 2015, 9. mars 2016, 14. mars 2017, 12. mars 2019 og 8. mars 

2021. 

 

Norsk Førstehjelpsråd - NFR - ble opprettet i 1976 som et samarbeidsorgan for organisasjoner og etater der 

opplæring i førstehjelp utgjorde en vesentlig del av virksomheten, samt aktuelle medisinsk faglige foreninger og 

den offentlige forvaltningen. 

 

§ 1.  FORMÅL 
1.1 Norsk Førstehjelpsråd er et samarbeidsorgan for frivillige, humanitære, private og offentlige 

virksomheter og organisasjoner som har oppgaver innen faglig utvikling, opplæring og utøvelse av 

førstehjelp. 
1.2 Norsk Førstehjelpsråd skal arbeide for kvalitetssikring av, og økt utbredelse av, kunnskap og 

ferdigheter i førstehjelp for å øke overlevelsen ved alvorlig sykdom og skade, samt i størst mulig grad 

redusere rekonvalesenstid og øke funksjonsevne, herunder bidra til at førstehjelp blir prioritert 

politisk, i forvaltningen, i kvalitetsregistre, innen forskning, utdanninger og nasjonale retningslinjer 

 

§ 2.  DEFINISJON 
Med førstehjelp menes i disse retningslinjer den første hjelp som alle bør kunne yte ved akutte sykdommer og 

skader, samt de tiltak forskjellige personellkategorier med førstehjelp som oppgave må kunne utføre. 

Førstehjelp innebærer omsorg ved å påta seg ansvar for et annet menneske som kan befinne seg i en kritisk eller 

svekket situasjon. Førstehjelp utgjør et verdigrunnlag basert på kunnskap og ferdighet, omsorgs- og ansvarsfølelse. 

Kunnskaper i førstehjelp stimulerer til ulykkesforebyggende holdninger. 

 

§ 3.  MEDLEMSKAP 
3.1 MEDLEMSKAP MEDLEMSORGANISASJON 

3.1.1 Medlem, definert som medlemsorganisasjon, i Norsk Førstehjelpsråd kan være frivillige organisasjoner, 

stiftelser, firmaer og offentlige etater hvor opplæring i og utøvelse av førstehjelp er en vesentlig del av 

virksomheten. 

3.1.2 Det enkelte medlemsorganisasjon har ansvaret for at kvaliteten på den undervisning i eller utøvelsen 

av førstehjelp som skjer i virksomhetens navn foregår på et faglig forsvarlig nivå iht. gitte faglige normer. 

3.1.3 Norsk Førstehjelpsråd bistår medlemsorganisasjonene i deres kvalitetssikring. 

3.1.4 Nye medlemsorganisasjoner kan etter søknad tas opp etter vurdering av styret med simpelt flertall. Som 

forutsetning for opptak må det fremlegges tilfredsstillende dokumentasjon på kvalitetssikring av 

opplæringen i og utøvelse av førstehjelp. 

3.1.5 Hvis en medlemsorganisasjon ikke opprettholder en faglig forsvarlig undervisning i førstehjelp, skal 

styret skriftlig påpeke dette samt tilby bistand. Hvis det innen en gitt rimelig tid ikke oppnås nødvendig 

faglig kvalitet, vil dette være uforenlig med fortsatt medlemskap i Norsk Førstehjelpsråd. Styret kan da 

ekskludere medlemsorganisasjonen fra Norsk Førstehjelpsråd med simpelt flertall. Ankeinstans vedr. 

ekskludering er årsmøtet. 

3.1.6 Avslutning av medlemskap meldes skriftlig til styret, som referer dette for Norsk Førstehjelpsråds 

årsmøte. 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.2 MEDLEMSKAP ANDRE (ikke medlemsorganisasjon) 

3.2.1 Medlem, definert som andre (ikke medlemsorganisasjon), i Norsk Førstehjelpsråd kan være alle som 

har egeninteresse av å stå som medlem for å kunne assosiere seg med Norsk Førstehjelpsråd, dette 

være seg organisasjoner, stiftelser, firmaer, enkeltstående instruktører, offentlige etater etc. 

Enkeltstående instruktører kan også tilhøre en av medlemsorganisasjonene. 

3.2.2 Medlemskontingent for de forskjellige medlemskategoriene fastsettes av årsmøtet. 

3.2.3 Medlemskategorier for andre er definert som 

• Enkeltstående instruktører 

• Bedriftsmedlem. 

3.2.4 For å bli registrert medlem i kategorien «andre» melder man seg inn via www.norskforstehjelpsrad.no. 

Innmelding(er) som ikke blir registrert mot betalt medlemsavgift vil ikke bli ansett som medlem. 

3.2.5 Hvis et medlem i kategorien «andre» ikke opprettholder en faglig forsvarlig undervisning i førstehjelp, 

skal styret skriftlig påpeke dette samt tilby bistand. Hvis det innen en gitt rimelig tid ikke oppnås 

nødvendig faglig kvalitet, vil dette være uforenlig med fortsatt medlemskap i Norsk Førstehjelpsråd. 

Styret kan da ekskludere medlemsorganisasjonen fra Norsk Førstehjelpsråd med simpelt flertall. 

3.2.6 Avslutning av medlemskap meldes skriftlig via www.norskforstehjelpsrad.no 

3.2.7 Medlem i kategorien «andre» har ikke møterett og eller forslagsrett til årsmøtet. 

3.2.8 Medlem i kategorien «andre» kan ikke velges inn i styret. 

 

§ 4.  ORGANISASJON 
Norsk Førstehjelpsråds organisasjon består av årsmøtet, et styre, en ledergruppe (LGR), sekretariat med daglig 

leder, faglig råd og evt. oppnevnte arbeidsgrupper.  

 

§ 5.  ÅRSMØTET 
5.1 Årsmøtet er Norsk Førstehjelpsråds høyeste organ, der den enkelte medlemsorganisasjon er 

representert på aktuelt beslutningsnivå. Hver medlemsorganisasjon er stemmeberettiget med en 

stemme. 

5.2 Årsmøtet avholdes hvert år innen 15. mars med 8 ukers skriftlig varsel. Sakspapirene sendes ut senest 

14. dager før møtet.  

5.3 Saker som ønskes behandlet må være sendt styret minst 4 uker før årsmøtet. 

5.4 Årsmøtets dagsorden 

• konstituering 

• styrets årsberetning og revidert regnskap for det foregående år 

• langtidsplan, samt handlingsplan og budsjett for inneværende år 

• evt innkomne saker (jfr § 5.3)   

• valg   

o leder og nestleder for to år 

o styremedlem for to år som representerer de organisasjonene som ikke har fast plass i 

styret, jfr § 6 

o valgkomite på tre medlemmer for to år hver 

Styremedlemmene som skal representere medlemsorganisasjonene med faste styreplasser, jfr  §6, må 

være meldt styret minst 4 uker før årsmøtet1. Det øvrige styremedlem, som representerer de 

organisasjonene som ikke har fast plass i styret, velges av årsmøtet for to år.  

 
1 Hensikten med dette er å tilfredsstille krav fra Brønnøysundregisteret om dokumentasjon på grunnlag for 
oppnevnelse/valg til styret. 

http://www.norskforstehjelpsrad.no/
http://www.norskforstehjelpsrad.no/


 

 

 

 

Alle valgte/oppnevnte medlemmer til styret skal ha personlig vara. Vara meldes inn på samme måte 

som ordinære styremedlem. 

Leder og nestleder er personvalg og velges av årsmøtet blant Norsk Førstehjelpsråds 

medlemsorganisasjoner (kfr. § 6) for en periode på to år, fortrinnsvis slik at de velges annethvert år.  

5.5 Årsmøtet kan fastsette kontingent for medlemskap i Norsk Førstehjelpsråd. 

5.6 Ekstra årsmøte avholdes med en måneds varsel dersom 1/3 av medlemsorganisasjonene krever det, 

når årsmøtet vedtar det med 2/3 flertall eller styret med simpelt flertall vedtar det. 

5.7 Referater fra styremøter distribueres til alle medlemsorganisasjoner. 

 

§ 6.  STYRET 
Styret står ansvarlig overfor årsmøtet og leder virksomheten mellom årsmøtene i overensstemmelse med Norsk 

Førstehjelpsråds formål og årsmøtets vedtak. 

 

Styreleder har ansvaret for å planlegge arbeide som styret skal utføre, trekke opp retningslinjer, utarbeide årsplan, 

planlegge og forberede styremøtene, sammen med resten av ledergruppen. 

 

Ledergruppen (LGR) består av styreleder, nest(styre)leder og daglig leder. I faglige saker utvides LGR med leder av 

faglig råd. Ansvaret til LGR er å sørge for beslutningsgrunnlag til styret og å beslutte i saker som ikke er av større 

strategisk betydning. 

LGR kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan 

avventes uten vesentlig ulempe for organisasjonen. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. 

 

6.1 Styret består av en representant fra følgende medlemsorganisasjoner: 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

• Norges Livredningsselskap 

• Norges Røde Kors 

• Norsk Folkehjelp 

• Norsk Resuscitasjonsråd  

• tre styremedlem fra de øvrige medlemsorganisasjoner.  

• Blant de frie styreplassene kan det ikke velges en representant fra en organisasjon som allerede 

sitter i styret. Det skal sikre kontinuitet ved at representantene velges for henholdsvis ett og to år. 

6.2 Styrets oppgaver 

• Forvaltningen av organisasjon hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av 

virksomheten. 

• Styret skal i nødvendig utstrekning foreslå planer og budsjetter for organisasjonens virksomhet.  

• Styret kan også foreslå retningslinjer for virksomheten, herunder strategi. 

• Styret skal holde seg orientert om organisasjonens økonomiske stilling og plikter å påse at dets 

virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for adekvat kontroll. 

• Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og organisasjonens virksomhet for øvrig. 

• Styret kan fastsette føringer for LGR, faglig råd og den daglige ledelsen. 

• Styremedlemmer skal etter beslutning fra styret delta og evt. lede organisasjonens arbeidsgrupper. 

6.3 Møte-, tale-, forslags- og stemmerett i styremøter 

• Alle styremedlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg har leder av faglig råd og 

daglig leder møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 



 

 

 

 

• Leder og/eller nestleder kan velges blant alle medlemsorganisasjonene tilknyttet Norsk 

Førstehjelpsråd. Dersom leder og/eller nestleder velges fra medlemsorganisasjonene nevnt i § 6 er 

disse i tillegg disse medlemsorganisasjonenes styrerepresentant i Rådet2. 

6.4 Avstemming 

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Dersom leder ikke er tilstede overføres dobbeltstemmen 

til nestleder. 

For at styret skal kunne fatte lovlige vedtak må minst 50% av styrets medlemmer være tilstede, hvorav 

minst en av disse må være enten leder eller nestleder. 

Medlemsorganisasjonen(e) som innehar verv som hhv leder/nestleder kan ha varamedlemmer ved 

disses forfall. Stemmeretten, og ikke vervet, overføres i slike tilfeller til organisasjonenes 

varamedlemmer. 

6.5 Valgkomiteen 

Valgkomiteen skal alltid be medlemsorganisasjonen den foreslåtte leder og/eller nestleder 

representerer om en skriftlig bekreftelse på at de ønsker/støtter sin kandidat. Valgkomiteen finner også 

nye kandidater til valgkomiteen. Det skal tilstrebes at alle ikke byttes ut samtidig. 

6.6 Forholdet mellom styret og årsmøte 

Styret står ansvarlig overfor årsmøtet og leder virksomheten mellom årsmøtene i overensstemmelse 

med Norsk Førstehjelpsråds formål og årsmøtets vedtak. 

 

§ 7.  SEKRETARIAT 
7.1 Sekretariatet 

For å ivareta den daglige drift ansettes eller engasjeres et sekretariat av styret.  

• Sekretariatets størrelse tilpasses oppgavenes art og omfang innen økonomisk forsvarlige former.  

• Sekretariatet utfører oppgaver iht. styrets og årsmøtets beslutninger, samt holder kontakt med 

medlemsorganisasjonene, myndigheter og aktuelle faglige miljøer. Sekretariatet bistår det faglig 

råd og de enkelte arbeidsgrupper med den løpende virksomhet iht. styrets overordnede 

prioriteringer 

• Leder av sekretariatet har tittelen og funksjonen som daglig leder. 

7.2 Daglig leder 

• Daglig leder står for den daglige ledelse av organisasjonens virksomhet og skal følge de 

retningslinjer og pålegg styret har gitt. 

• Daglig leder rapporterer til styret. 

 

§ 8.  FAGLIG RÅD 
8.1 Det faglige råd, utpekes av styret i samarbeid med aktuelle medlemsorganisasjoner. Faglig råd ledes av 

Leder faglig råd. Til deltagelse i faglig råd inviteres medlemsorganisasjoner i Norsk Førstehjelpsråd, 

aktuelle faglige miljøer og enkeltpersoner med spesiell kompetanse. Instruks for faglig råd besluttes av 

styret. 

8.2 Det faglige råd skal løpende følge utviklingen innen fagområder som er av betydning for utvikling av 

førstehjelp som fag, samt konsekvenser for opplæring og utøvelse av førstehjelp. Det faglige råd 

rapporter til styret gjennom sin leder. Styret skal innhente det faglige råds innstilling i førstehjelpsfaglige 

spørsmål. 

 

§ 9.  ARBEIDSGRUPPER 

 
2 Dette betyr at hhv leders og/eller nestleders medlemsorganisasjoner ikke kan kreve ekstra styreplass utover 
hhv leder og/eller nestleder. Det styrende er § 6 som beskriver at det ikke skal være mer enn 8 
stemmer/stemmeberettigede organisasjoner/styremedlemmer 



 

 

 

 

9.1 For å løse Norsk Førstehjelpsråds oppgaver kan styret oppnevne prosjekt- og/eller arbeidsgrupper. 

Disse gruppene skal være tidsbestemte og ha et klart mandat. Gruppene må i utførelsen av sitt arbeide 

ha nær kontakt med det faglige råd. 

9.2 Styringsgruppe for de enkelte prosjekter er Norsk Førstehjelpsråds styre, hvis ikke annet blir bestemt. 

Arbeidsgruppene rapporterer til styret vedrørende fremdrift iht. gitt mandat. 

 

  



 

 

 

 

§ 10.  ØKONOMI 
Norsk Førstehjelpsråds økonomi er basert på royalty-inntekter, offentlige midler, prosjektmidler fra stiftelser og 

fond, og andre bidrag, samt godtgjørelse for tjenester og eventuell vedtatt kontingent fra medlemmene. Årsmøtet 

fastsetter budsjett i overensstemmelse med handlingsplan (kfr § 5). 

 

§ 11.  OPPHØR 
11.1 Ved opphør av Norsk Førstehjelpsråd må opphøret vedtas på årsmøtet basert på forhåndsinnsendte 

vedtak fra medlemsorganisasjonene. Opphør krever minst 2/3 flertall fra to påfølgende årsmøter fra de 

til enhver tid tilknyttede medlemsorganisasjoner. 

11.2 Ikke disponerte midler på inneværende års budsjett fryses etter at nødvendig regnskap og 

revisjonsrapport er avlagt. Disse midlene sammen med øvrige midler forvares på sperret konto og 

tinglyses, i inntil fem år, eller til nytt årsmøte bestående av minst 50%av de medlemsorganisasjonene 

som var medlem på opphørstidspunktet innen denne tid vedtar gjenopprettelse av virksomheten. 

11.3 Skjer ingen gjenopprettelse av virksomheten i løpet av fem år tilfaller midlene medlemsorganisasjonene 

som var medlem på det tidspunkt Norsk Førstehjelpsråd opphørte. Midlene fordeles likt mellom de 

aktuelle tidligere medlemsorganisasjonene øremerket til førstehjelpsfremmende tiltak.  

11.4 Som forvalter av opphørsvedtak, evt. gjenopprettelse og/eller fordeling av midler oppnevner årsmøtet 

medlemsorganisasjonene nevnt i § 6 som forvaltningsorgan. Disse gis også mandat til å avgjøre 

fordelingsprinsipp for innestående aktiva/midler. 

 

§ 12.  IKRAFTTREDEN 
Disse vedtekter trer i kraft fra 27. mai 1999, og erstatter tidligere gitte retningslinjer. Vedtektenes § 6 (om Norsk 

Resuscitasjonsråds faste representasjon), samt § 5 som konsekvens av vedtaket, er revidert i henhold til 

årsmøtevedtak 13. mars 2002, 8. mars 2006 og 8.mars 2011, 7.mars 2012, 11. mars 2014,10.mars 2015, 9.mars 

2016, 14.mars 2017, 12. mars 2019 og 8. mars 2021. 
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