
 
 

 

Vedtekter for Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 

 

Glomfjord avdeling 

 

§ 1 Navn  

Avdelingens navn er: 

 

  Tekna Glomfjord avdeling 

 

Og er en del av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forenings grunnorganisasjon for 

medlemmer i Meløy kommune i Nordland fylke. 

 

Teknas lover gjelder fullt ut for Tekna Glomfjord avdeling. 

 

§ 2 Formål 

Avdelingens formål er å slutte sammen ingeniørene i Glomfjord og omegn og ivareta 

standens interesser ved. 

 

2.1 å arrangere møter og sammenkomster, om mulig med foredrag og diskusjon av 

teknisk og almen interesse. 

2.2 Å fremme det kollegiale samvær mellom medlemmene. 

 

For øvrig vises til Teknas § 2. 

 

§ 3 Medlemskap 

Medlemmene opptas i avdelingen i overensstemmelse med de av Teknas 

Representantskap til enhver tid  fastsatte regler. 

 

§ 4 Ledelse 

Avdelingen ledes av et styre på minimum tre medlemmer. Funksjonstid fra 1.januar til 

31.desember. 

 

Det påligger styret å arrangere møter, føre referatprotokoll over møter og 

sammenkomster, føre behørig regnskap samt føre styreprotokoll. 

 

Styret er beslutningsdyltig når to styremedlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet 

gjør fungerende leders stemme utslaget.  

 

Styret sammenkaller til ordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Den 

ordinære generalforsamling skal i alminnelighet avholdes innen april måneds utgang. 

Ekstraordinær generalforsamling kan med varsel som for den ordinære når som helst 

innkalles av styret og skal også innkalles om det forlanges av minst 1/3 av avdelingens 

medlemmer. Enhver generalforsamling er beslutningsdyltig når halvparten av 



avdelingens medlemmer er til stede. Det er tillatt å stemme med skriftlig fullmakt. 

Avgjørelser tas med simpelt flertall unntatt for lovforandringer, se § 7. 

 

På den ordinære generalforsamling fremlegger styret beretning og revidert regnskap 

for det forløpne arbeidsår, samt budsjettforslag. Dertil foretas valg, se § 5. Saksliste for 

generalforsamlingen skal foreligge ved innkallelsen.  

 

§ 5 Valg 

Styret velges i alminnelighet på den ordinære generalforsamlling for to år ad gangen. 

Der velges leder og inntil 4 styremedlemmer. Med unntak av leder konstituerer styret 

seg selv.  Årsmøtet reviderer regnskapet. 

  

 Styrets leder representerer avdelingen på Teknas representantskapsmøter. 

 

Intet medlem kan unnslå seg valg, men gjenvalg kan nektes for like lang tid som 

medlemmet har fungert. 

 

§ 6 Finanser 

Etter innstilling fra styret fastsetter generalforsamlingen avdelingskontingent for det 

kommende år. 

 

§ 7 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan kun besluttes av en generalforsamling med flertall på minst 

50% av hele avdelingens medlemstall. 

 

§ 8 Oppløsning 

Eventuell oppløsning av avdelingen skal behandles søm lovforandring. Hvis 

avdelingen blir oppløst, tilfaller dens eiendeler den underavdeling i Tekna som måtte 

bli stiftet i Glomfjord og omegn. Hvis sådan gruppe ikke dannes, tilfaller eiendelene 

den avdeling som medlemmene etter den geografiske inndeling da naturlig blir 

tilsluttet. 

 

Disse vedtekter er gitt med hjemmel i Teknas lover § 1 og § 3 og administrativt 

redigert i forbindelse med navneendringen 1. januar 2004. De avløser tidligere 

vedtekter av 27.11.1957. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av 

generalforsamlingen. 

  

 

 

 

 


