
Vedtekter for Tekna Havbruk og Fiskehelse  
 

§ 1 Formål  

Tekna Havbruk og fiskehelse er en faglig gruppe i Tekna og skal bidra til å oppfylle Teknas 

formål, jf. Teknas lover § 2.  

Faggruppen har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige interesser innen 

fagområder relatert til fiskehelse, havbruk, fiskeri, næring og forvaltning av marine ressurser. 

 

§ 2 Mandat og medlemskap 

Innenfor fagområdet skal Havbruk og Fiskehelse skape faglig aktivitet, eksempelvis:  

 Fagpolitisk arbeid 

 Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk  

 Igangsette faglige gratisarrangementer for medlemmer  

 Ha fokus på studenter og overgangsmedlemmer 

 

Tekna Havbruk og Fiskehelse skal legge til grunn Tekna’ s foreningspolitiske mål og 

verdigrunnlag i sitt arbeid og bidra til å virkeliggjøre faglige strategier og oppgaver slik disse 

er besluttet av Fagutvalget. Tekna Havbruk og Fiskehelse bestemmer hvilke aktiviteter som 

skal iverksettes ut fra aktuelle budsjetter og handlingsplaner og hvordan saker som naturlig 

berører faggruppen skal behandles. Tekna Havbruk og Fiskehelse skal i relevante saker gi 

Fagutvalget innspill, råd eller uttalelser.  

 

2.2. Medlemskap 

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

 

§ 3 Organisering 

Faggruppen ledes av et styre som består av leder og inntil 10 styremedlemmer. Minst 30 % av 

styret skal ha bakgrunn innen fiskehelse og ivareta denne gruppens særinteresser, med spesiell 

tanke på reseptskriveretten. 

Nye styremedlemmer velges for to år i et medlemsmøte der valg er meldt på forhånd, minst 

tre uker før møtet. Leder av styret velges årlig. Alle registrerte medlemmer som deltar i 

arrangementet har stemmerett ved valg. 

 

Det nyvalgte styret velger nestleder. Nestleder har funksjonstid på 1 år. Styret skal utarbeide 

årlig plan for sitt arbeid med å oppfylle mandatet. Styret skal avgi årsrapport til Teknas 

fagutvalg innen 1 februar påfølgende år. 

 

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

ordning forvaltning av inntekter og kapital skal ordningen godkjennes av Fagutvalget. 

 

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.  

Konferansen Frisk Fisk skal holdes utenfor faggruppen som et eget prosjekt med egen 

økonomi. Eventuelt overskudd skal gå til Fiskehelserelaterte aktiviteter. Tilsvarende skal 

Tekna Fiskehelseforeningen opptjente egenkapital på konstitueringstidspunktet overføres til 



samme regnskap som Frisk Fisk konferansen, og brukes til samme formål. En av styrets 

medlemmer med bakgrunn fra fiskehelse skal være gruppens kontaktperson for konferansen 

 

 

§ 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 faggruppen. 

 

 

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning  

Endringer i faggruppens vedtekter besluttes av Fagutvalget etter innstilling fra styret. For 

oppløsning av faggruppen gjelder samme vilkår som for endring av vedtektene, men slik at 

Fagutvalget på selvstendig grunnlag også kan beslutte oppløsning. 

---ooo0ooo--- 

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

hjemmel i Teknas lover § 3.9.  

 

 


