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Vedlegg til innkalling til generalforsamling mandag 15. juni 2020 
i Norske Finansanalytikeres Forening 

 

 
Sak 10: Styret foreslår følgende endringer i foreningens vedtekter (markert i rødt) 
 
 
§2: Formål 
 
Opprinnelig tekst:  
§2: Formål 
Foreningens formål er å 
- bidra til allmenn forståelse av kapitalmarkedets funksjon og betydning i norsk 

økonomi 
- bidra til gode rammebetingelser og et vel fungerende kapitalmarked 
- bidra til en høy standard på det analysearbeid som utføres og fremme god håndtering 

av informasjon fra utsteder 
- bidra til et høyt etisk nivå i finansanalyse, i forvaltning, ved rådgivning og ved 

omsetning av finansielle instrumenter 
Foreningen har ikke erverv som formål og det skal ikke utdeles utbytte av noe slag.  
 
Forslag til endringer: 
 
§2: Formål:  
NFF skal være: 
- Norges fremste uavhengige fagkompetansemiljø innenfor finans  
- Et naturlig bindeledd mellom akademia og finans 
- En deltaker i samfunnsdebatten og bidragsyter i relevante utvalg og fora 
- En pådriver for bærekraft som integrert del av all finansmarkedsvirksomhet 
 
NFF skal bidra til:  
- Allmenn forståelse av kapitalmarkedenes funksjon og betydning for norsk økonomi 
- Gode rammebetingelser og velfungerende kapitalmarkeder  
- Høy kompetanse og faglig standard for aktører innenfor finans og i kapitalmarkedene 
- Relevante opplæringstilbud innenfor finans 
Foreningen har ikke erverv som formål og det skal ikke utdeles utbytte av noe slag.  
 
 
§ 3: Virkemidler  
 
Opprinnelig tekst:  
§ 3: Virkemidler  
Formålet skal søkes realisert ved 
- å delta i utvalg og gi uttalelser til forslag om lov og forskrifter 
- å formidle informasjon til politiske myndigheter, bedrifter og publikum 
- å nedsette utvalg for å få utredet faglige spørsmål av interesse 
- å bidra til utdannelsestilbud og opplæring for å fremme foreningens formål, jf §2 - 

endres 
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- å fremholde behovet for profesjonell finansanalyse og få denne akseptert som en 
nødvendig funksjon i bedrifter og finansinstitusjoner – foreslås fjernet 

- å bedre den informasjonen som utgjør grunnlaget for investeringsbeslutninger 
- å bidra til å få systematisert analysene på en slik måte at verdipapirer innen ulike 

bransjer og land kan sammenlignes – slettes  
- å skape forum for kontakt blant norske finansanalytikere og stå som arrangør for 

møter og kurs av faglig interesse, herunder bedriftspresentasjoner – foreslås endret 
- å fremme kontakten mellom norske og utenlandske finansanalytikere – foreslås 

endret 
- å samarbeide med andre profesjonelle foreninger, næringsorganisasjoner og 

institusjoner som spørsmål av felles interesse 
 
Forslag til endringer: 
§ 3: Virkemidler  
Formålet skal søkes realisert ved 
- å bidra til et godt etter- og videreutdanningstilbud innenfor finans  
- å skape et nettverk innenfor finans og arrangere møter av faglig interesse, herunder 

seminarer og frokostmøter.  
- å fremme kontakten mellom fagkompetansemiljøer innenfor finans i Norge og 

internasjonalt.  
- å delta i utvalg og gi uttalelser til relevante forslag om lov og forskrifter 
- å nedsette utvalg for å få utredet faglige spørsmål av interesse 
- å formidle informasjon av faglig interesse til politiske myndigheter, bedrifter og 

publikum 
- å bedre den informasjonen som utgjør grunnlaget for investeringsbeslutninger 
- å samarbeide med andre profesjonelle foreninger, næringsorganisasjoner og 

institusjoner om spørsmål av felles interesse 
 
 
§ 10: Finansielle ressurser  
Opprinnelig tekst:  
§ 10: Finansielle ressurser  
Midler til foreningens drift skaffes til veie ved: 
- Medlemskontingent 
- Foreningens arrangementer og aktiviteter 
- Særskilte bidrag til prosjekter og utredninger som foretas i foreningens regi 
- Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske 

beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges 
for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

- Alle verv i foreningen, herunder styreleder og styremedlemmer, er frivillige tillitsverv 
som ikke berettiger honorarer. 

- Dog kan styret når særlige grunner taler for det, betale rimelig honorar til medlemmer 
for spesielt tidkrevende arbeidsoppgaver som f.eks. utredningsarbeid, forfatterskap 
o.l. Styret kan etablere et sekretariat med ansatte for å ivareta foreningens daglige 
drift og forretningsførsel. – foreslås slettet. 

 
Forslag til endringer:  
§ 10: Finansielle ressurser  
Midler til foreningens drift skaffes til veie ved: 
- Medlemskontingent 
- Foreningens arrangementer og aktiviteter 
- Særskilte bidrag til aktiviteter som kan bidra til å oppnå formålet, jf §2.  
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- Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske 
beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges 
for ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

- Alle verv i foreningen, herunder styreleder og styremedlemmer, er frivillige tillitsverv 
som ikke berettiger honorarer. 

- Dog kan styret når særlige grunner taler for det, betale rimelig honorar til medlemmer 
for spesielt tidkrevende arbeidsoppgaver som f.eks. utredningsarbeid, forfatterskap 
o.l.  

 
 
 
 


