VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ”NORSK KLINISK-KJEMISK KVALITETSSIKRING”
1. Stiftelsen ”Norsk klinisk-kjemisk kvalitetssikring” (NKK) er opprettet av Norsk Selskap for
Medisinsk Biokjemi (NSMB). Den har ikke erverv som formål.
2. NKKs formål er med egnete midler å fremme kvaliteten av det arbeid som utføres ved norske
klinisk-kjemiske laboratorier. Dette skal bl.a. gjøres ved å tilby laboratoriene et bredt utvalg av
eksterne kvalitetssikringsprogram. NKK skal fortløpende bidra til at programmene som tilbys
er oppdatert og tidsmessig gjennomført. NKK skal bistå med informasjon om kvalitetsutvikling
til laboratoriene. Dette kan skje både skriftlig og i form av møtevirksomhet. NKK bør delta
aktivt i nordisk og annet internasjonalt samarbeid vedrørende kvalitetssikring av
laboratorievirksomhet.
3. NKK skal behandle de deltakende laboratoriers resultater konfidensielt. Resultatene er NKKs
og de deltagende laboratoriers eiendom og kan publiseres av NKK i anonymisert form.
4. NKK har anledning til å inngå samarbeid med andre kvalitetssikringsorganisasjoner og
firmaer for å få hjelp til gjennomføringen av sin virksomhet.
5. Stiftelsens egenkapital er kr 10.000 – titusen – som stilles til rådighet fra NSMB.
6. NKK får sine inntekter bl.a. ved salg av tjenester til laboratorier og deres eierinstitusjoner.
Inntektene skal dekke stiftelsens utgifter til å gjennomføre kvalitetssikringsarbeidet, stiftelsens
daglige drift og øvrige utgifter.
7. Forvaltningen av stiftelsen forestås av et styre med tre personer. Leder og ett styremedlem
velges av NSMBs generalforsamling for en periode på 4 år. Tredje medlem er formann i NSMB.
8. Styrebeslutninger treffes med alminnelig stemmeflertall, og styret er kun beslutningsdyktig
når alle tre medlemmer er til stede. Styret har plikt til å påse at regnskap og formuesforvaltning
foregår på betryggende måte. Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor
som skal påse at forvaltningen av stiftelsen skjer i overensstemmelse med stiftelsens vedtekter.
9. Styret ansetter Leder for virksomheten og evt. annet nødvendig personell og fastsetter
lønns- og arbeidsvilkår. Leder har ansvar for driften av NKK, faglig og økonomisk, og
rapporterer til Styret. Forslag til årsbudsjett fremlegges alltid for Styret. Leder fungerer som
sekretær for Styret uten stemmerett.
10. NKK knytter til seg laboratoriefaglige rådgivere som danner en ekspertgruppe. Rådgiverne
oppnevnes av styret etter samråd med leder. Møtene i ekspertgruppen ledes av NKKs leder.
11. NKKs årsmelding og reviderte regnskap innberettes til Brønnøysundregisteret og til
Fylkesmannen. Revidert regnskap legges frem på generalforsamlingen i NSMB til orientering.
Årsrapport sendes laboratoriene, ekspertgruppen samt styret i NSMB.
12. Endringer i disse vedtekter, eller oppløsning av stiftelsen, kan bare skje på ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling i NSMB, med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
13. I tilfelle oppløsning av stiftelsen, bør eventuelle midler benyttes til beste for landets kliniskkjemiske laboratorier. Hvordan dette skal skje, bestemmes av generalforsamlingen i NSMB.

