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tidendetidende    Notabene

Valg til NTF 2019

Under årets representantskapsmøte  

29.–30. november skal det foretas valg til 

følgende organer innen NTF:

Hovedstyret

Til hovedstyret skal det velges president, 

visepresident og fem medlemmer, foruten tre 

varamedlemmer. Hovedstyret skal også ha en 

representant med vararepresentant fra det 

sentrale forhandlingsutvalget (SF) og fra det 

sentrale næringsutvalget (SNU). Disse skal 

velges av henholdsvis Lønnspolitisk forum og 

Næringspolitisk forum, og valget skal godkjen-

nes av representantskapet.

Ordfører og varaordfører

Til representantskapet skal det velges ordfører 

og varaordfører.

Fagnemnd

Til fagnemnden skal det velges leder, 

nestleder, to medlemmer og to varamedlem-

mer.

Redaksjonskomité

Til redaksjonskomiteen for NTFs Tidende skal 

det velges tre medlemmer og to varamedlem-

mer.

Kontrollkomité

Til kontrollkomiteen skal det velges tre 

medlemmer og varamedlemmer.

NTFs råd for tannlegeetikk

Til NTFs råd for tannlegeetikk skal det velges 

leder, nestleder, tre medlemmer og tre 

varamedlemmer.

Den sentrale ankenemnd for klagesaker

Til ankenemnden skal det velges tre 

medlemmer og ett varamedlem.

Sykehjelpsordningen for tannleger

Til styret for sykehjelpsordningen skal det 

velges tre medlemmer og tre varamedlemmer.

At bite negler

For at vænne ældre barn fra det sundhetsska-
delige at bite negler, anbefaler jeg at forhøie

biddet ved hjælp av bidkapper. Det er 
lykkedes mig hos en 12 aars gammel pike ved 
at cementere paa 2 bidkapper fra 6–3 3–6 i 
undermunden efter 6 ukers bruk at befri 
hende fra denne stygge vane.

 
Innsendt av dr. Paul Berger

Juli 1919, 5. hefte

Beordringsloven forlenges

Så ligger en ny proposisjon på bordet og 
forteller at beordringsloven skal forlenges nok 
en gang. Vi skal ikke gjenta det som så ofte før 
er sagt om denne lov, men bare konstatere at 
fremdeles mener man tannlegetjenesten ute i 
distriktene, representert ved Folketannrøkta, 
og særlig nordpå – er helt avhengig av 
adgangen til å beordre tannleger dit.

N.T.F. har nu i noen tid hatt anledning til å 
delta i arbeidet med å forberede de stimu-
leringstiltak som før eller senere må avløse 
denne loven. Vi har engasjert oss i arbeidet 
med alternativet studentstipend med 
tilknyttet tjenesteplikt, og i informasjonsvirk-
somheten overfor studentene, slik at 
stimuleringstiltakene blir forstått efter sin 
verdi.

 
Fra lederartikkel av Arne Sollund

Februar 1969, hefte 2

Jubileumsåret godt i gang

I 2009 fyller NTF 125 år. Nærmere bestemt 

15. oktober, som også er åpningsdagen for 

NTFs landsmøte. Dette er litt – men bare litt 

– tilfeldig. Foreningens vedtekter sier nemlig 

at landsmøtet skal holdes så nært opp til 

foreningens stiftelsesdag som mulig.
På selveste dagen går den største av 

jubileumsaktivitetene av stabelen i Operaen i 
Oslo. Og det er slett ikke den eneste 
markeringen som er planlagt. Her blir det 
aktiviteter på flere plan gjennom hele året. 
Men det meste – og det største – er lagt til 
noen dager midt i oktober.

 
Februar 2009, nr. 2
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Valgkomité

Det skal velges en valgkomité på fem medlemmer.

Valgordning

Valgene foretas av representantskapet. Alle medlemmer av NTF har rett 

til å sende forslag på kandidater, og kan sende disse direkte til 

valgkomiteen eller gjennom sin lokalforenings styre. Lokalforeningene 

blir tilskrevet direkte fra valgkomiteen. De foreslåtte kandidatene skal 

være forespurt og ha akseptert at de tar imot valg.

Alle valg gjelder for to år fra nærmeste årsskifte. 

Forslag til kandidater

Fortegnelse over NTFs tillitsvalgte finnes på NTFs nettsted. Tillitsvalgte 

som ikke ønsker gjenvalg, bes melde dette skriftlig til valgkomiteens 

leder innen 12. april.

Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes representantskapets 

ordfører Trond Grindheim innen 1. september på e-post: trgrindh@

online.no. 

Alle andre forslag på kandidater bes sendt leder av valgkomiteen 

Aase Vintermyr innen 20. mai på e-post: aase.vintermyr@t-fk.no.




