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Mønstervedtekter for Teknas lokalavdelinger 
Vedtatt av Teknas hovedstyre 8.11.2012, etter anbefaling av avdelingsledermøtet 2012 
 
 
 
 V e d t e k t e r  
 
 f o r  
 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, ... avdeling  
 
 
 
 
§ 1 Formål 

Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. 
 
Avdelingen har et ansvar for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles 
på det lokale plan. 
 

§ 2 Mandat og omfang  
 
2.1. Mandat 
Avdelingen skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i 
sitt arbeid. 
 
Avdelingen skal på eget initiativ ta opp saker til behandling som naturlig berører 
medlemmene på det lokale plan.  
 
Avdelingens styre skal holde Teknas hovedstyre og andre organer i Tekna 
underrettet om saker av felles betydning, samt bistå med råd, uttalelser og 
opplysninger i saker hvor avdelingens syn ønskes. Avdelingens aktiviteter skal 
bidra til å nå målene i Teknas handlingsplan. 
 
Avdelingens styre kan i samråd med Fagutvalget og eventuelt andre avdelinger 
danne og organisere et lokalt eller regionalt fagråd, jf. vedtekter for Fagutvalget 
og Faglig årsmøte. 
 
2.2 Omfang 
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig 
forening i ... kommuner i ... fylke. 
 

§ 3 Organisasjon 
Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover §§ 3 og 8.  
 
3.1 Årsmøte 
Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal: 
 

 godkjenne innkalling og dagsorden 
 velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 
 registrere stemmeberettigede medlemmer 
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 behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning 

 behandle styrets forslag til prioriterte oppgaver 
 fastsette avdelingens kontingent 
 behandle styrets forslag til budsjett 
 behandle eventuelle foreningspolitiske saker 
 behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt 
 foreta valg, som angitt nedenfor 

 
Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars.  
 
Tid og sted for ordinært årsmøte kunngjøres på hensiktsmessig måte for 
medlemmene minst seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til 
behandling er fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden og 
saksdokumenter skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Det er tilstrekkelig 
med elektronisk kunngjøring.  
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det 
kreves av minst 20 medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til 
saksdokumenter. Tid og sted for ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og 
saksdokumenter, kunngjøres på hensiktsmessig måte for medlemmene minst to 
uker før det ekstraordinære årsmøtet. 
 
Styret skal straks kunngjøre foretatte valg og fastsatt kontingent til avdelingens 
medlemmer og Teknas generalsekretariat.  
 
Valg 
Årsmøtet velger et styre for avdelingen, eventuelt med varamedlemmer. Lederen 
velges først og særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er 
normalt to år. Varamedlemmenes funksjonstid er ett år. Alle medlemmer er 
pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover § 6. 
 
Årsmøtet velger revisor og valgkomité, herunder leder. Funksjonstiden er ett år. 
 
Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas 
representantskap, jf. Teknas lover § 14.  
 

Vedtak 
Års- og medlemsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. På årsmøtet 
kan det bare fattes vedtak i saker som står på sakslisten i innkallingen. 
 
Valg og andre vedtak på årsmøtet gjøres ved simpelt flertall, med mindre annet 
er angitt i disse vedtektene. Stemmerett følger Teknas lover § 5. Også 
styremedlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet besluttes den videre 
fremgangsmåte av ordstyrer. Om nødvendig foretas loddtrekning. 
 
Det er kun mulig å stemme ved personlig oppmøte eller via skriftlig fullmakt til et 
annet medlem. Hvert medlem kan kun ha to fullmaktsstemmer i tillegg til sin 
egen stemme. 
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3.2 Styret 
Avdelingens styre består av leder og to til seks øvrige styremedlemmer. Det er i 
tillegg anledning til å velge inn to varamedlemmer.  
 
Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. 
 
Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Styret rapporterer til årsmøtet om utført 
arbeid i valgperioden og legger frem forslag til oppgaver for kommende år. Styret 
skal orientere medlemmene om sin virksomhet.  
 
Styret skal innen 1. april hvert år sende Teknas hovedstyre beretning med 
regnskap om forrige års virksomhet, jf. Teknas lover § 12. 
 
Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige utvalg, og gi sete i 
styret med tale- og forslagsrett til personer som ikke er valgte styremedlemmer. 
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten, hvorav leder eller nestleder, er 
til stede. Vedtak på styremøter gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er 
lederens stemme avgjørende. 
 
Avdelingen er knyttet til Teknas sekretariat ved et distriktskontor i Tekna. Styret 
kan søke veiledning og bistand i tråd med gjeldende instruks for 
distriktskontorene. 
 

§ 4 Økonomi 
Det skal føres regnskap for avdelingen. Regnskapet skal revisorgodkjennes og 
behandles på årsmøtet. Avdelingskontingenten fastsettes i samsvar med Teknas 
lover § 23 og Teknas vedtekter for kontingentens størrelse. 
 

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning 
For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall på ordinært årsmøte. 
Vedtektsendringer skal være gjort kjent i innkallingen. Vedtak om endring må 
godkjennes av Teknas hovedstyre for å være gyldig.  
 
Oppløsning av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med 
samme vilkår som vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to 
påfølgende årsmøter. Andre gangs oppløsningsvedtak kan gjøres på et 
ekstraordinært årsmøte som avholdes minst seks uker etter det ordinære 
årsmøtet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene disponeres som bestemt 
av Teknas hovedstyre. 
 

-----o0o----- 

 
Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet …[dato] og godkjent av Teknas hovedstyre 
… [dato] med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser vedtekter vedtatt av 
årsmøtet …[dato] og godkjent av Teknas hovedstyre …[dato]. Endringer av vedtektene kan bare 
gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av Hovedstyret. 
 

--------ooo0ooo-------- 
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Kommentarer til mønstervedtektene 
Generelt kan det bemerkes at mønstervedtektene er ment å danne en felles plattform for 

avdelingene. Det vil være gunstig om vedtektsstruktur og praksis er gjenkjennelig fra avdeling til 

avdeling. Innenfor denne grunnstrukturen vil det være rom for lokale tilpasninger, blant annet 

som gjengitt i de følgende kommentarer. De lokale tilpasningene kan imidlertid ikke være i strid 

med Teknas lover og formål. 

Det er ikke alt det er hensiktsmessig å regulere i vedtekts form, og mønstervedtektene dekker 

heller ikke alle eventualiteter. Det er søkt å sette opp vedtektene slik at de avklarer de viktigste 

ansvarsforholdene og mekanismene. 

Mer spesifikt kan det kommenteres følgende: 

Overskriften: 

Avdelingens navn er f.eks. ”Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Aust-Agder 

avdeling”. I praksis brukes ”Tekna Aust-Agder avdeling”, men ifølge Teknas lover § 3 

punkt 4 skal det offisielle navnet være som angitt først. (Man kan tenke seg at lovteksten 

bør endres, men det blir i så fall en separat prosess som en avdeling må ta initiativ til på 

et R-møte.) 

Formål – § 1, avsnitt 1: 

Teknas formål er definert slik i Teknas lover § 2: 

- Samle alle som har, eller holder på med, en høyere teknisk-naturvitenskapelig 

utdanning 

- Ivareta medlemmenes rettigheter og økonomiske og sosiale interesser 

- Legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene 

- Skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats 

- Oppnå innflytelse i samfunnet gjennom et aktivt engasjement 

- Fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisk-

naturvitenskapelige fagområder 

- Fremme utvikling og bruk av teknologi som sikrer liv, helse, miljø og verdier 

- Bevisstgjøre til etisk refleksjon 

Formuleringen om at avdelingen skal bidra til ”å oppfylle Teknas formål” er ment å angi 

en hovedretning og innebærer ikke forpliktelser om å bidra til den fulle bredden av 

Teknas formål. Avdelingene bidrar ut fra hva den enkelte avdeling finner naturlig, for 

eksempel ved å bidra til faglige og sosiale fellesskap, innflytelse i lokalsamfunnet, og 

rekruttering til teknisk-naturvitenskapelige fagområder. 

Formål – § 1, avsnitt 2: 

Teknas lover § 8 angir at avdelingene ”skal samordne foreningsaktiviteter på det lokale 

plan”. Det er kutyme å gjenta lovteksten i vedtektene, men det er ingen formelle krav om 

det. I dette tilfellet er ikke lovteksten helt i tråd med gjeldende praksis. Avdelingene har 

ikke ansvar for å ”samordne” alt som skjer lokalt, f.eks. i bedriftsgruppene  eller på 

Tekna Kurs sine konferanser. Derfor foreslås en formulering som er mer i tråd med 

innarbeidet praksis. (Man kan tenke seg at lovteksten bør endres, men det blir i så fall en 

separat prosess som en avdeling må ta initiativ til på et R-møte.) 

Mandat – § 2.1, avsnitt 3, første setning: 

Mønstervedtektene sier ikke noe om mekanismene for å holde hovedstyret og andre 

organer underrettet. I praksis avklarer styret slike spørsmål med DK-leder. 
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Mandat – § 2.1, avsnitt 3, andre setning: 

Formuleringen om at ”Avdelingens aktiviteter skal bidra til å nå målene i Teknas 

handlingsplan” angir en hovedretning. Formuleringen om å ”bidra” innebærer ikke 

forpliktelser for avdelingen til å bidra til alle mål i Teknas handlingsplan, eller at alle 

avdelingens aktiviteter skal bidra til spesifikke målsetninger i Teknas handlingsplan. Det 

er for øvrig verdt å merke seg at avdelingene selv kan bidra til hva som skal stå i Teknas 

handlingsplan gjennom sine innspill, ikke minst i prosessen frem mot R-møtet. 

Omfang – § 2.2: 

Det er flere referanser i Teknas lover til hvem som er medlemmer. § 3 punkt 2 angir at 

”medlemmer bosatt i Norge skal være tilsluttet den lokale avdeling”, § 4 indikerer at 

medlemsmassen består av ordinære medlemmer, studentmedlemmer og æresmedlemmer, 

og § 8 punkt 2 angir at ”en avdeling består av alle medlemmer av foreningen innenfor et 

definert geografisk område”. Avdelingenes geografiske avgrensning godkjennes av 

Teknas hovedstyre (Geografisk oppdeling kan være aktuelt å revidere ved en eventuell 

opprettelse av en ny avdeling eller oppløsning av en inaktiv avdeling). 

Merk at studentmedlemmer gis tilgang til å delta på avdelingens aktiviteter på lik linje 

med andre medlemmer, både i henhold til praksis og Teknas lover § 7 punkt 3: ”Ethvert 

medlem har adgang til alle annonserte møter”. 

Det er også vanlig, og kan anses som god praksis, å la medlemmer med annet bosted – 

for eksempel pendlere – delta på avdelingens aktiviteter. 

Årsmøte – § 3.1, kulepunktene: 

Styrets forslag til budsjett bør være basert på styrets forslag til prioriterte oppgaver og 

kontingent. 

Både forslaget til prioriterte oppgaver og budsjettforslaget bør angi de overordnede 

rammene, men uten å gå i detaljer, slik at det nye styret sikres et visst handlingsrom. 

Årsmøte – § 3.1, avsnitt 2: 

Spesielt i R-møteår oppfordres styrene til å avholde årsmøtet tidligst mulig, slik at 

representantene kan meldes inn i god tid før R-møtet. Teknas lover § 14.1 angir at 

representantene skal meldes inn ”senest to måneder før representantskapsmøtet”, men 

den generelle oppfordringen er å melde inn representantene tre måneder før R-møtet. 

Årsmøte – § 3.1, avsnitt 3: 

Som hovedregel foreslås det at årsmøtet kun trenger kunngjøres via e-post og nettsider. 

Om ønskelig kan den enkelte avdeling modifisere dette. I så fall kan man for eksempel 

bruke følgende formulering: 

Elektronisk kunngjøring er normalt tilstrekkelig, men medlemmer kan be om å få tilsendt 

innkalling og saksdokumenter på papir. I tilfeller der saksdokumentene er svært 

omfattende, kan det i stedet gjøres kjent hvor de er utlagt til gjennomsyn. 

Årsmøte – § 3.1, avsnitt 4, første setning: 

Det er i stor grad opp til den enkelte avdeling å fastsette hvor mange personer som skal 

være tilstrekkelig for å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Tidligere var det krav om 

”minst 1 prosent av medlemmene”, men for mange avdelinger blir 1 prosent feil nivå. 

I stedet bør den enkelte avdeling selv definere et passende tall, basert på medlemsantall 

og aktivitet. 20 foreslås som riktig for mellomstore avdelinger. Tallet bør ikke være så 
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lavt at det blir veldig enkelt å innkalle til ekstraordinært årsmøte, men heller ikke for 

vanskelig. Kravet bør normalt ikke settes høyere enn 50, selv for større avdelinger. 

Årsmøte – § 3.1, avsnitt 4, siste setning: 

Grunnen til at det er kortere kunngjøringstid for ekstraordinært årsmøte enn ordinært, er 

at det ikke settes av tid for å melde inn flere saker. Saksdokumentene sendes ut sammen 

med kunngjøringen av tid og sted, og dermed får medlemmene like lang tid på å sette seg 

inn i saksdokumentene som ved ordinært årsmøte. 

Årsmøte – § 3.1, første avsnitt under ”Valg”, første setning: 

Kravet om å velge leder hvert år, kan om ønskelig også omfatte nestleder. Om ønskelig 

kan også sekretær og kasserer velges separat, men det vil da være naturlig å velge dem 

for to år. 

Årsmøte – § 3.1, første avsnitt under ”Valg”, andre setning: 

Ved valg bør både kontinuitet og fornyelse ivaretas så langt som mulig. Det er et vanlig 

prinsipp og god praksis å etterstrebe at halve styret er på valg hvert år. Siden leder 

(og kanskje flere) kun velges for ett år av gangen, og fordi styremedlemmer iblant må 

fratre før valgperioden er omme, kan man ”komme i utakt” slik at enten de fleste eller 

kun de færreste vil være på valg. Formuleringen om at øvrige styremedlemmers 

funksjonstid ”normalt” er to år, åpner for at man iblant velger enkelte styremedlemmer 

kun for ett år. Dette kan være aktuelt for å ”komme i takt” igjen, men det kan også gi 

valgkomiteen en mulighet til å åpne opp for kandidater som ikke kan binde seg for mer 

enn ett år om gangen. 

Årsmøte – § 3.1, andre avsnitt under ”Valg”: 

Hvem som ellers skal velges, ut over styret og representanter til Tekna representantskap, 

er i stor grad opp til avdelingen. Det er anledning til også å foreta valg av for eksempel 

vararevisor, kontrollkomité/desisor etc., og det er mulig å introdusere flere detaljer, for 

eksempel at valgkomiteen skal ha X antall deltakere. 

Hvorvidt årsmøtet skal velge fagrådsmedlemmer eller ei (der det finnes fagråd), er i 

praksis også opp til avdelingen. Retningslinjene for Teknas fagråd, vedtatt av Fagutvalget 

02.12.2010, angir at ”Medlemmene av fagrådet utpekes av avdelingsstyrene”. Dette står 

imidlertid ikke i veien for at fagrådsmedlemmer kan utpekes ved valg på årsmøtet – som 

står over avdelingsstyret. 

Årsmøte – § 3.1, tredje avsnitt under ”Valg”: 

Noen velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap hvert år, 

noen annethvert år. Dette overlates det fortsatt til den enkelte avdeling å ta stilling til, og 

berøres ikke i mønstervedtektene. (Årlige valg kan være gunstig ved eventuelle 

ekstraordinære R-møter, eller hvis spesielle forhold kommer i veien for å avholde 

årsmøte i R-møteåret.) 

Årsmøte – § 3.1, første avsnitt under ”Vedtak”: 

Tidligere har det vært krav om minimumsantall oppmøtte for at et årsmøte skal være 

beslutningsdyktig. Dette har ført til at årsmøter ikke kan avholdes og/eller diverse 

kreative omgåelser av problemet. Det foreslås i stedet at lovlig innkalling er tilstrekkelig 

til å gjøre et årsmøte beslutningsdyktig. At et medlemsmøte er ”beslutningsdyktig” betyr 

simpelthen at det kan komme med uttalelser (”Medlemsmøte i Tekna (NN) avdeling 

(dato) oppfordrer kommunestyret til …”). 
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Årsmøte – § 3.1, andre avsnitt under ”Vedtak”: 

Teknas lover § 5 tilsier at studentmedlemmer ikke har stemmerett i avdelingen. 

Studentmedlemmer skal, som nevnt lenger oppe, ha tilgang til medlemsmøter på lik linje 

med andre medlemmer, men kan altså ikke stemme ved valg etc. 

Årsmøte – § 3.1, tredje avsnitt under ”Vedtak”, første setning: 

Kravet om personlig oppmøte er satt med tanke på (fremtidig) videooverføring 

(streaming) av årsmøter. Det bør ikke åpnes for å fjernstemme hjemmefra, da det med 

dagens teknologi ikke er gode nok muligheter til å identifisere fjerndeltakere. Det er 

imidlertid full adgang til å ha oppmøte flere steder. Avdelinger med store avstander kan 

for eksempel ha to–tre lokale møter der man følger overføring fra ”hovedmøtet”, og der 

lokale valgstyrer teller opp og melder inn stemmer til ”hovedmøtet”. 

Årsmøte – § 3.1, tredje avsnitt under ”Vedtak”, andre setning: 

Den enkelte avdeling kan endre kravet om at hvert medlem kun kan ha to fullmakts-

stemmer i tillegg til sin egen stemme, eventuelt utelate det. Formålet med å begrense 

antallet fullmaktsstemmer er å unngå at en eller noen få personer kan samle inn et stort 

antall fullmakter og ”kontrollere” hele møtet på egen hånd. 

Styret – § 3.2, første avsnitt: 

Den enkelte avdeling kan velge om det vil ha et fast antall styremedlemmer, eventuelt et 

annet intervall enn det foreslåtte (altså 3–7 medlemmer inkludert leder). Det anbefales 

imidlertid å legge inn litt fleksibilitet med tanke på at det kan variere fra år til år hvor lett 

det er å rekruttere gode kandidater. Det anbefales imidlertid ikke å ha veldig små eller 

veldig store styrer. I sistnevnte tilfelle kan det være mer effektivt å opprette underutvalg. 

Hvorvidt det skal være varamedlemmer, hvor mange, og om de møter fast på 

styremøtene eller kun ved forfall fra de faste styremedlemmene, er også noe som kan 

variere fra avdeling til avdeling. 

Styret – § 3.2, fjerde avsnitt: 

Dette avsnittet kunne også ha stått under avdelingens mandat, men det står her for å 

tydeliggjøre at det er et styreansvar å melde inn styreberetningen og regnskapet. I praksis 

er det DK-leder som videreformidler styreberetningen og regnskapet. 

Styret – § 3.2, femte avsnitt: 

Den enkelte avdeling kan velge å spesifisere eksplisitt i vedtektene hvem som skal ha fast 

sete, eller det kan overlates til styret å avgjøre hvem som skal ha sete. Det er for 

eksempel vanlig å gi fast sete til et fagrådsmedlem (i alle fall hvis ikke styret har en fast 

representant i fagrådet), en studentkontakt, leder for Yngres forum, lokale 

samarbeidspartnere etc. Et annet eksempel er at styret, under behandlingen av en 

komplisert sak som pågår en viss periode, kan nedsette en ekspertkomité og gi komiteen 

sete i styret til saken er avsluttet. 


