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Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 
The Norwegian Dietetics Association 

 
Vedtatt på generalforsamling 1948. Siste gang revidert på landsmøtet april 2007. 

 
 
§ 1 Navn 
Foreningens navn er: 
Kost- og ernæringsforbundet 
 
§ 2 Formål 
Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon i KFO som skal 
arbeide for : 
 
1. Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår gjennom KFO 
2. Medlemmenes faglige interesser og kompetanse 
3. Medlemmenes teoretiske og praktiske utdanning 
4.   Opplysnings- og rådgivningsvirksomhet 
 
§ 3 Medlemskap 
Som medlemmer opptas arbeidstakere som arbeider med matomsorg, 
herunder: 

• Kostøkonomer 
• Kjøkkensjefer og ass. kjøkkensjefer 
• Dietetikere 
• Institusjonskokker 
• Kokker 
• Kjøkkenassistenter 
• Studenter  
• Lærlinger  
• Andre som arbeider med ernæringsbasert matlagning 

 
Medlemskap i Kost- og ernæringsforbundet inkluderer medlemskap i KFO. Medlemmene 
inngår i KFOs lokale ledd. Utmelding fra foreningen skjer  skriftlig til Kost- og 
ernæringsforbundets sekretariat. Utmeldingen er gjeldende fra utløpet av etterfølgende måned. 
 
 § 4 Utelukkelse 
Kost- og ernæringsforbundets landsstyre kan utelukke medlemmer som handler mot Kost- og 
ernæringsforbundets vedtekter, lovlige fattede vedtak eller på annen måte skader Kost- og 
ernæringsforbundet.  
 
Ved utelukkelse i Kost- og ernæringsforbundet beholder medlemmene fortsatt sitt 
medlemskap i KFO. Utelukkelse gjelder fra vedtak om utelukkelse og frem til førstkommende 
landsmøte.  
 
Landsstyrets vedtak kan av medlemmet ankes til landsmøtet innen en måned etter at melding 
om utelukkelse er postlagt som rekommandert sending til oppgitt adresse. Anken gir ikke 
vedtaket utsettende virkning. Vedtaket om utelukkelse oversendes KFOs hovedstyre til 
orientering. 
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§ 5 Kontingent 
Kontingenten for yrkesaktive og yrkespassive medlemmer fastsettes av landsstyret. 
Studenter, pensjonister, medlemmer som har permisjon uten lønn, avtjener 
militær/siviltjeneste eller er trygdet, betaler kontingent som yrkespassivt medlem. 
Landsstyret har rett til å utelukke medlemmer som skylder kontingent for seks måneder eller 
mer. Før utelukkelse finner sted, skal vedkommende varsles skriftlig. Forfalt, ikke betalt 
kontingent vil føre til tap av rettigheter i organisasjonen. 
Medlemmer som skylder kontingent ved utelukkelse/utmelding, må først betale sitt utestående 
til Kost- og ernæringsforbundet før nytt opptak finner sted.  
 
§ 6 Organisasjon 
Kost- og ernæringsforbundet består av: 
Landsmøtet 
Landsstyret 
Lokalavdelinger 
 
§ 7 Landsmøtet 
Landsmøte holdes hvert tredje år innen utgangen av juni måned. Tidspunktet kunngjøres for 
medlemmene med minst seks måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet, 
må sendes landsstyret senest tre måneder før landsmøtet holdes. Innkalling og sakspapirer må 
være sendt til delegatene senest en måned før landsmøtet avholdes. 
Ordinært landsmøte skal behandle:  
1. Konstituering  
 1.1 Navneopprop  
 1.2 Valg av dirigenter  
 1.3 Godkjenning av innkalling  
 1.4 Godkjenning av dagsorden  
 1.5 Godkjenning av forretningsorden  
 1.6 Valg av sekretær  
 1.7 Valg av tellekorps  
 1.8 Valg av redaksjonskomité  
 1.9 Valg av protokollkomité på to medlemmer som ikke er medlemmer av landsstyret 
2.    Landsstyrets årsberetninger for landsmøteperioden. 
3. Kontrollutvalgets rapport 
4. Reviderte regnskap per 31. desember  
5. Innkomne forslag  
6. Strategiplan for kommende landsmøteperiode  
7. Rammebudsjett for landsmøteperioden  
8. Valg  

8.1. Valg av leder  
8.2. Valg av nestleder  
8.3. Valg av tre styremedlemmer og fire varamedlemmer  
8.4. Valg av tre medlemmer og tre varamedlemmer til kontrollutvalget. Leder og 

nestleder velges separat. Medlemmer og varamedlemmer i avtroppende og 
påtroppende landsstyre  kan ikke velges inn i kontrollutvalget. 

8.5. Valg av valgkomite på tre medlemmer og tre varamedlemmer 
 
Leder og nestleder velges ved særskilt valg.  

       For å bli valgt må kandidatene oppnå alminnelig flertall. 
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Alle valg skjer skriftlig dersom noen av delegatene krever det eller det er mer enn ett forslag. 
Landsmøtets vedtak avgjøres med alminnelig flertall når disse vedtektene ikke bestemmer  
annet. Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret eller minst 1/3 av  medlemmene eller 
KFOs hovedstyre finner det nødvendig. Ekstraordinært landsmøte innkalles med en måneds 
varsel og kan kun behandle de saker som er nevnt i innkallingen. 
 
§ 8 Representasjon 
Landsmøtet er Kost- og ernæringsforbundets høyeste organ. Alle medlemmer har tale og 
forslagsrett. Valgte delegater fra lokalavdelingene har også stemmerett. Alle lokalavdelinger 
har en delegat uansett antall medlemmer. I tillegg gir ordningen en delegat for hver førtiende 
medlem per 1. januar det året det er landsmøte.  
Landsstyret utarbeider oversikt over fordelingen av delegater. Oversikten sendes 
lokalavdelingene innen 1. februar. 
Delegatene velges på lokalavdelingens årsmøte. Bare yrkesaktive medlemmer kan velges til 
delegater. 
Landsstyrets medlemmer har stemmerett, unntatt i spørsmål om beretning og  regnskap. De 
ansatte har talerett, men ikke stemmerett. Representanter fra KFO har tale- og forslagsrett. 
 
§ 9 Revisjon 
Kost- og ernæringsforbundets regnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor.  
Kontrollutvalget godkjenner revisor, etter forslag fra landsstyret. 
 
§ 10 Landsstyret 
Landsstyret er Kost- og ernæringsforbundets høyeste myndighet i landsmøteperioden. 
Landsstyret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og fire  varamedlemmer.  
De ansatte er representert i administrative saker. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst 
tre medlemmer, herunder leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme. 
Landsstyret leder foreningens virksomhet etter gjeldende vedtekter og gjennomfører vedtak 
som er fattet av landsmøtet. Landsstyret har det overordnede ansvaret for foreningens 
tidsskrift. 
Landsstyret foretar ansettelser og meddeler prokura. 
Landsstyret skal hvert år godkjenne regnskap for lokalavdelingene.    
Landsstyret skal hvert år fastsette tilskudd til lokalavdelingene. 
Landsstyret skal hvert år innenfor rammen av budsjett vedta handlingsplan for realisering av 
Kost- og ernæringsforbundets strategiplan. 
Landsstyret oppnevner råd og utvalg etter behov. 
Landsstyret fastsetter tid og sted for neste landsmøte. 
 
§ 11 Tidsskriftet 
Kost- og ernæringsforbundet utgir tidsskriftet Kjøkkenskriveren som sendes alle medlemmer.  
Kost- og ernæringsforbundets leder er på vegne av landsstyret ansvarlig utgiver. 
Kjøkkenskriveren redigeres i henhold til Redaktørplakaten. 
 
§ 12 Vedtektsendringer  
Endringer av foreningens vedtekter kan kun vedtas på landsmøter med 2/3 flertall av de 
fremmøtte med stemmerett og etter godkjenning av KFOs hovedstyre.  
Forslag til vedtektsendring må være sendt landsstyret senest tre måneder før landsmøtet 
avholdes.  
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§ 13 Oppløsning  
Oppløsning av foreningen kan bare foretas etter at saken først har 2/3 flertall av de 
stemmeberettige på  landsmøtet og siden har vært sendt til uravstemning. Oppløsning må 
deretter vedtas på ekstraordinært landsmøte med 4/5 flertall blant de stemmeberettige 
delegatene.  
Ved oppløsning av Kost- og ernæringsforbundet vil samtlige medlemmer stå som 
enkeltmedlemmer i KFO. Når spørsmål om oppløsning behandles, skal representanter fra 
KFO delta med tale- og forslagsrett.  
Kost- og ernæringsforbundets eiendeler og aktiva skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse 
tilfalle KFO for  fremme av Kost- og ernæringsforbundets  formål.  
Ingen medlemmer har krav på Kost- og ernæringsforbundets midler eller andel av disse. 
 
§ 14 Godkjenning 
Disse vedtektene er vedtatt på NFEDs landsmøte i 2007 og trer i kraft etter godkjenning av 
KFOs hovedstyre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


