
 
 
 

  

Vedtekter for Tekna -Teknisk-naturvitenskapelig forening 

 

AUST-AGDER AVDELING 
 

§ 1 
 
Avdelingens navn er: 
 

Tekna Aust-Agder avdeling  
 

og er en del av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forenings grunnorganisasjon for 
medlemmer i Aust-Agder fylke. 
 
 

§ 2 
 
Foreningens formål er: 
 
a)  Å samle sivilingeniører i Aust-Agder i felles arbeid for stands- og faginteresser. 
b)  Å samarbeide med andre organisasjoner i distriktet for å fremme felles interesser. 
 
 

§ 3 
 

Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer: 
 - leder 
 - nestleder 
 - sekretær 
 - kasserer 
 - to styremedlemmer. 
 
De velges hver for seg for to år av gangen, ved skriftlig valg såfremt flere enn ett 
medlem bringes i forslag til det enkelte verv.  Det velges også to varamedlemmer, som 
deltar i styremøtene med tale og forslagsrett.  Varamedlem velges for ett år av gangen. 
 
Valgperioden legges slik at ikke mer enn 3 styremedlemmene skiftes ut samtidig.  
Styrets vedtak er gyldig når tre medlemmer er enige. 
 
 

§ 4 
 
Vanlig årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april.  Ekstraordinært årsmøte kan 
når som helst sammenkalles av styret, eller når 10 medlemmer krever det. 
 
Et årsmøte skal tillyses med minst 14 dagers varsel.  Samtidig meddeles møtets 
dagsorden.  Sakenes dokumenter skal være tilgjengelig for medlemmene fra samme 
tid. 
 

 



Et årsmøte er beslutningsdyktig når minst 10 av medlemmene er tilstede.  Hvis ikke det 
tilstrekkelige antall medlemmer møter, sammenkalles nytt årsmøte med en ukes varsel.  
Dette er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. 
 
 

§ 5   
 
Det ordinære årsmøte skal: 
 
a)  Gjennomgå styrets årsberetning. 
b)  Gjennomgå styrets reviderte regnskap og fatte beslutning om dette. 
c)  Behandle eventuelle lovforslag. 
d)  Behandle eventuelle forslag som angår avtalemessig samarbeid med andre  
     organisasjoner etter den i § 2 b)angitte retningslinje. 
e)  Behandle saker eller forslag for øvrig som fremlegges av styret eller av foreningens 
     medlemmer 
f)   Fastlegge avdelingskontingenten innenfor rammen av gjeldende bestemmelser om  
     denne. 
g)  Foretar valg på: 
 1.  Styret med to varamedlemmer 
 2.  To revisorer 
 3.  Representant og observatør til Teknas representantskap 
 4.  Medlemmer av foreningens forskjellige komiteer. 
 
Forslag under punkt c) og d) må være brakt inn skriftlig for styret senest en måned før 
ordinært eller ekstraordinært årsmøte for å kunne bli behandlet på dette.  De krever 2/3 
flertall for å være gyldig vedtatt. 
 
Alle saker for øvrig avgjøres med alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet gjør leders 
stemme utslaget. 
 
 
  

§ 6 
 

Ethvert medlem plikter å påta seg det verv som foreningen velger ham/henne til, men 
har rett til å frasi seg gjenvalg. 
 
 

§ 7 
 
For oppløsning av avdelingen trenges samme stemmetall og behandlingsmøte som for 
lovendring.  Hvis det blir vedtatt å oppløse avdelingen, tilfaller dens eiendeler NIFs 
hjelpefond. 
 
 

§§§ 

 

 
Disse vedtekter er gitt med hjemmel i Teknas lover § 1 og § 3.9 og administrativt 
revidert i forbindelse med navneendringen 1. januar 2004. De avløser tidligere vedtekter 
behandlet og vedtatt på ordinære årsmøter i 1967, 1985 og 1996. Endringer av 
vedtektene kan bare gjøres av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, jfr. Fotnote til § 
4.c.  
 

  



 


