
 
 

Vedtekter for Tekna Jernbane 
Vedtatt av årsmøte 6. april 2016. Godkjent av Teknas Fagutvalg den 15. april 2016. 

Erstatter vedtekter sist datert 21. juni 2011. 

 

§ 1 Formål 

Tekna Jernbane er en landsomfattende faglig gruppe i Tekna og skal bidra til å oppfylle Teknas 

formål, jf. Teknas lover § 2. 

 

Tekna Jernbane har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige interesser innen fagområder 

relatert til Jernbane, T-bane, trikk og annen skinnegående transport. 

 

§ 2 Mandat og medlemskap 

2.1 Mandat  

Tekna Jernbane skal skape faglig aktivitet innenfor fagområdet som nevnt i § 1, andre avsnitt. 

 

Tekna Jernbane skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid, og 

bidra til å virkeliggjøre relevante faglige strategier og oppgaver slik disse er besluttet av Fagutvalget. 

 

Tekna Jernbane bestemmer hvilke aktiviteter som skal iverksettes ut fra aktuelle budsjetter og 

handlingsplaner og hvordan saker som naturlig berører faggruppen skal behandles. Tekna Jernbane 

skal i relevante saker gi Fagutvalget innspill, råd eller uttalelser.  

 

2.2. Medlemskap 

Tekna Jernbane omfatter medlemmer i Tekna som aktivt melder seg inn i faggruppen. 

 

§ 3 Organisering 

Faggruppen ledes av et styre som består av leder, kasserer og ytterligere 2-8 styremedlemmer.  

 

Faggruppen har årsmøte som gjennomføres i tidsrommet februar-april - gjerne i forbindelse med et 

medlemsmøte. Tid og sted skal kunngjøres minst 6 uker før og saker som ønskes behandlet der må 

være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. 

 

Årsmøtets agenda: 

- Årsrapport med redegjørelse for årets aktivitet, medlemsstatus mv. 

- Forslag til handlingsplan kommende periode med mulighet for medlemmenes innspill i årsmøte og 

løpende. 

- Regnskap for, og disponering av gruppens egne midler. 

- Kostnadsoppstilling for benyttede midler som Tekna har stilt til disposisjon 

- Valg: 

- Nye styremedlemmer velges fortrinnsvis for to år. 

- Gjenvalg kan foretas for ett eller to år. Det skal tilstrebes kontinuitet. 

- Leder velges for ett år av gangen 

- Styret innstiller ny valgkomite (2-3 medlemmer) 

 

Sakene godkjennes ved simpelt flertall. Årsmøtedeltakelse kan skje ved dokumentert fullmakt til et 

annet medlem. Hvert medlem kan kun stille med én fullmakt. 

 

Det skal føres referat fra årsmøtet. 

 



 
 

Alle registrerte medlemmer som deltar i arrangementet har stemmerett ved valg. 

 

På første styremøte i nytt styre velges nestleder. Nestleder har funksjonstid på 1 år. Styret skal avgi 

årsrapport til Teknas Fagutvalg innen 31. desember hvert år. 

 

Styret kan opprette særskilte arbeidsgrupper når det er behov for dette. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, herav leder eller 

nestleder. Ved avstemning gjelder simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  

 

§ 4 Økonomi 

Tekna dekker driftsutgifter for faggruppen innenfor tilgjengelig budsjett. Ettersom faggruppens 

økonomi inngår som en integrert del av Teknas generalsekretariat, føres det ikke eget årsregnskap 

for Tekna Jernbane. Forbruksoversikt for disse midlene fremlegges i årsmøte, jfr §3. Kontroll med 

gruppens egne midler gjøres i årsmøte. 

 

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning  

Endringer i Tekna Jernbanes vedtekter besluttes av Fagutvalget etter innstilling fra styret. Endringene 

skal være presentert og godkjent i faggruppens årsmøte. For oppløsning av faggruppen gjelder 

samme vilkår som for endring av vedtektene. Dersom faggruppen ikke lenger er beslutningsdyktig, 

eller ikke fungerer i tråd med formålet i vedtektene, kan Teknas Fagutvalg på saklig grunnlag beslutte 

oppløsning. 

 

---ooo0ooo--- 

 

Disse vedtekter er vedtatt av Fagutvalget (dato) og skal godkjennes av Hovedstyret med hjemmel i 

Teknas lover § 3.9.  


