STADGAR Reviderade 2015-11-26
§ 1 Förbundets namn
Förbundet heter Nordiskt vägforum (NVF).
§ 2 Förbundets ändamål
Förbundet syftar till att främja utvecklingen inom väg- och transportsektorn genom samarbete
mellan yrkesverksamma i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Detta sker genom
formaliserat samarbete i nordiskt expertnätverk, aktiv kommunikation med andra nordiska och
internationella nätverk, och genom att anordna öppna seminarier och kongresser.
§ 3 Förbundets organisation
Förbundet leds av en förbundsstyrelse som består av en ordförande, vice ordförande och sekreterare
från varje lands avdelningsstyrelse. Ledaren av förbundets kommunikationsgrupp sitter med i
förbundsstyrelsen med observatörsstatus. Förbundsstyrelsens ordförande har genom sitt sekretariat
ansvar för de nödvändiga administrativa rutinerna. Ett förbundssekretariat är knutit till
förbundsstyrelsen.
Varje land som nämns i § 2 har en avdelning som är knuten till förbundet.
Det tillsätts utskott inom olika arbetsområden. Utskotten finns endast på nordisk nivå. De nationella
avdelningarna har fritt att tillsätta egna avdelningsutskott oberoende av de nordiska utskotten.
Utöver permanenta utskott kan tillfälliga (ad-hoc) arbetsgrupper inrättas, och dessa upphör när
arbetet är avslutat.
§ 4 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens ordförande byts enligt en roterande basis mellan avdelningar i Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige. Ordförandeskapet byts den 1 juli vart fjärde år och efter den nordiska
vägkongressen. Ordförande, vice ordförande och sekreterare i det ledande landets nationella
avdelning är ordförande, vice ordförande och sekreterare i förbundsstyrelsen under
mandatperioden. Förbundets styrelsesekreterare är förbundets generalsekreterare.
Förbundsstyrelsen utser nordiska utskott och ad hoc-arbetsgrupper och deras arbetsområde och
arbetsordning. Förbundsstyrelsens fastställer fördelningen av ordförandeland för utskotten.
Förbundsordförande förbereder via sitt sekretariat:
• Beredning av ärenden som ska behandlas av styrelsen
• Genomför förbundsstyrelsens beslut
• Ansvarar för insamling och arkivering av material och för publicering av material när så är beslutat
• Ansvarar för regler vad gäller publicering av information på internet.
§ 5 Förbundsstyrelsens möten
Förbundsstyrelsemöte ska hållas två gånger om året. Kallelse till förbundsstyrelsemöten sker skriftligt
och sänds av ordförande eller av den person som han/hon utser.

Beslut fattas genom öppen omröstning, om inte sluten omröstning krävs. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst. Om en nationell avdelning inte kan närvara vid mötet, kan en annan medlem
av förbundsstyrelsen ges fullmakt att rösta.
Det skrivs protokoll som godkänns vid nästkommande förbundsstyrelsemöte.
Förbundsstyrelsen kan bjuda in personer utanför förbundsstyrelsen till sina möten när specifika
ämnen behandlas. Den inbjudne har dock inte rösträtt. Om ett lands medlem av förbundsstyrelsen
inte har möjlighet att närvara kan landets avdelningsstyrelse sända en suppleant som deltar i
Förbundsstyrelsemötet med rösträtt.
§ 6 Avdelningar
Varje avdelning fastställer stadgar för sin egen verksamhet. Avdelningen beslutar om medlemskap,
styrelse, ekonomi och arbete för avdelningen. En avdelnings stadgar måste följa förbundets stadgar.
Med medlemskap i en avdelning följer medlemskap i förbundet.
§ 7 Utskott
Utskott syftar till att främja utbyte av erfarenheter och ”best praxis” mellan de nordiska länderna.
Uppgiften att vara de ledande för ett utskott växlar vart fjärde år och ska fördelas mellan länderna
efter beslut av förbundsstyrelsen.
Ordföranden för utskottet kallar till möten. Dessa möten ska hållas minst en gång om året.
Krävs ekonomiskt stöd för att organisera ett utskottsseminarium, bör detta klargöras i förväg med
berörd avdelningsstyrelse i det land seminariet ska hållas.
Om utskottet vill ta itu med frågor som faller utanför sitt arbetsområde skall förbundsstyrelsens
samtycke erhållas.
Vid utskottsmöten fattas beslut med enkel majoritet och öppen omröstning. Oenighet om
majoritetsbeslut ska framgå i protokoll från mötet.
Protokoll från utskott skall läggas ut på förbundets hemsida under respektive utskott.
§ 8 Nordisk vägkongress
En nordisk vägkongress hålls vart fjärde år. Ordförandeland arrangerar kongressen.
§ 9 Hederspris
Nordisk vägforums hederspris kan tilldelas enskilda personer, inom eller utanför NVF, som har gjort
en särskild insats i linje med föreningens ändamål och verksamhet inkom korta eller långa
tidsperioder. Hederspris kan tilldelas en eller flera personer som uppfyller ett av eller båda dessa
kriterier: i) har tagit ett nytt initiativ och visat stort engagemang tekniskt eller administrativt;
och/eller ii) har bidragit till att höja nivån inom området transporter på väg och i Norden.
Nomineringar till priset får lämnas in av privatpersoner eller institutioner och skickas till förbundets
generalsekreterare som lägger fram förslaget fram till den förbundsstyrelsen för beslut.
§ 10 Fastställande och ändring av dessa stadgar
Förbundsstyrelsen bestämmer och godkänner ändringar i stadgan.

