Vedtekter for
Tekna Harstad avdeling
Vedtatt av Årsmøtet 2014
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Harstad avdeling

Vedtekter1 for

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, Harstad avdeling
§ 1

Avdelingens navn
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Harstad avdeling.

§ 2

Avdelingens formål
Avdelingens formål er innen sitt virkeområde, og med sine virkemidler, å arbeide for
Teknas formål. Det skal dessuten legges vekt på å fremme kollegialt samvær mellom
avdelingens medlemmer.

§ 3

Avdelingens sammensetning
Avdelingen er en sammenslutning av sivilingeniører og andre medlemsberettigete i
stedlig avdeling av Tekna. Avdelingen og dens medlemmer er underlagt Teknas til enhver
tid gjeldende lover og etiske retningslinjer.

§ 4

Medlemmer
Medlemmene opptas i avdelingen etter Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forenings
lover og etter de til enhver tid av Representantskapet fastsatte retningslinjer for
innmelding og opptak
Ethvert medlem plikter å motta valg til de verv innen avdelingen hvortil det velges, men
kan nekte å motta gjenvalg for så lang tid som det har fungert.

§ 5

Avdelingens ledende organer
Avdelingen ledes av et styre og av årsmøtene.

§ 6

Avdelingens styre
Styret velges av Årsmøtet, og består av 7 medlemmer, hvorav en
leder og nestleder
Dersom Årsmøtet krever det, eller det foreligger flere kandidater, velges styrets
medlemmer og varamedlemmer ved skriftlig avstemming, leder og nestleder ved særskilt
valg. Styret velger selv sekretær og kasserer.
Styret velger avdelingens representant til Fagråd Nord-Norge. Representanten velges for
to år av gangen og har sete i avdelingsstyret med tale og forslagsrett.
Leder velges for 1 – ett – år. De øvrige styremedlemmers funksjonstid
er 2 – to – år. Det skal vekselvis velges tre styremedlemmer hvert år.

1

Med referanse til ingress Teknas Lover: ”Vedtekter” brukes på bestemmelser som gjelder mål, ansvar, myndighet,
arbeidsordninger og andre reguleringer for organer i foreninger. Bestemmelser i vedtekter har bindende virkning.
Vedtekter endres med simpelt flertall. ”Vedtekter” brukes også om bindende regler for ordninger som forvaltes av
foreningen, f eks fonds.
Vedtekter vedtas av det organ som har myndighet. Dette kan være ulike nivåer. Det skal fremgå av alle vedtekter
hvilket organ som har vedtatt dem, og videre hvem som kan endre vedtektene.
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§ 7

Styrets forretningsorden
Styret holder møte når fungerende leder bestemmer, eller når minst 2 andre av styrets
medlemmer krever det. Det er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.
Styrets beslutninger fattes med simpelt flertall; ved stemmelikhet gjør leders stemme
utslaget.
Over Styrets forhandlinger føres protokoll.

§ 8

Styrets plikter
Styret skal:

§ 9

1.

representere avdelingen og håndheve dens vedtekter

2.

oppta til behandling og forberede spørsmål som skal forelegges medlemmene eller
årsmøtene, samt behandle og besvare saker det blir forelagt fra Hovedstyret eller
andre.

3.

forberede, beramme og lede avdelingens årsmøter og alminnelige møter.

4.

holde avdelingens arkiv i orden

5.

føre fortegnelse over avdelingens medlemmer

6.

forelegge for årsmøtet beretning om avdelingens virksomhet og reviderte regnskap
for forløpne år, eventuelt budsjettforslag og handlingsplan for kommende år, samt
forslag til nødvendige valg.

Årsmøter
Årsmøtene består av avdelingens medlemmer

§ 10 Årsmøtenes innkalling, beslutningsdyktighet og forretningsorden
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 1. april. Ekstraordinært årsmøte kan
innkalles når styret finner det ønskelig, og skal innkalles når minst 1/3 av avdelingens
medlemmer forlanger det.
Medlemmene innkalles til ordinære og ekstraordinære årsmøter med minst 14 – fjorten –
dagers skriftlig varsel2. I innkallelsen meddeles årsmøtets dagsorden.
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være innsendt til styret innen 1 –
én – mnd før årsmøtets avholdelse.
Årsmøtene er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer er representert. Er dette ikke
tilfelle, eller hvis utsettelse forlanges av 2/3 av de tilstedeværende, skal det innen 6 –
seks – uker sammenkalles nytt årsmøte, hvor uavgjorte saker blir å avgjøre uansett de
møtendes antall. Beslutninger fattes med simpelt flertall, ved stemmelikhet gjør leders
stemme utslaget.
Forslag til endring av vedtektene kan bare behandles på et årsmøte hvor minst 1/3 av
medlemmene er representert. Dersom mindre enn 1/3 av medlemmene er representert
på årsmøtet, blir foreslått endring gyldig gjennom fornyet vedtak med 2/3 flertall på det
følgende årsmøte uansett de møtendes antall. Forslag om vedtektsendringer må Styret
sende medlemmene minst 14 – fjorten – dager før årsmøtet. Vedtektsendring må vedtas
med minst 2/3 flertall
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For de av medlemmene som har e-post-adresse, vil melding på e-post være akseptert som skriftlig varsel ved
innkalling til møter (også årsmøter) i Tekna Harstad avdeling.
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Fraværende medlemmer kan på årsmøter stemme ved fullmakt til tilstedeværende
medlem. Et medlem kan, iberegnet fullmakter ikke avgi mer enn 3 – tre – stemmer til
sammen.
Over årsmøtenes forhandlinger føres protokoll som skal underskrives av to medlemmer.

§ 11 Årsmøtets plikter
Ordinære årsmøter skal:
1.

behandle styrets beretning om avdelingens virksomhet siste kalenderår

2.

behandle revidert regnskap for siste kalenderår og meddele eventuell ansvarsfrihet
herfor

3.

fastsette avdelingskontingent og vedta eventuelt budsjett og handlingsplan for
kommende periode

4.

velge styre

5.

velge revisor og vara for revisor

6.

velge representant og vararepresentant til Teknas Representantskap de år
Representantskapsmøte skal avholdes

7.

behandle alle andre saker som måtte være lovlig forelagt årsmøtet.

§ 12 Alminnelige møter
Alminnelige møter bør holdes minst 4 ganger i året. Medlemmene gis skriftlig innkalling3.
Styret har rett til å invitere ikke-medlemmer av Tekna til møtene, når dette ansees av
interesse.

§ 13 Kontingent
Kontingenten består av de kontingenter Representantskapet i Tekna fastsetter, samt en
avdelingskontingent fastsatt av avdelingens årsmøte og innenfor rammer vedtatt av
Hovedstyret i Tekna (jf. Teknas Lover § 23.3, samt Vedtekter for Kontingentenes
størrelse Pkt.2).

§ 14 Avdelingens oppløsning
Forslag om avdelingens oppløsning skal behandles på samme måte som vedtektsendring
og må for å være gyldig vedtas med 2/3 flertall av 2 – to – ordinære påfølgende
årsmøter.
I tilfelle av avdelingens oppløsning tilfaller dens eiendeler Teknas Støttefond.

-o0oDisse vedtekter er gitt med hjemmel i foreningens lover, § 8 og vedtatt av Årsmøte i Tekna Harstad
avdeling. .26. mars 2014. De avløser tidligere vedtekter av 2011. Endringer av vedtektene kan bare
gjøres av Årsmøte i Tekna Harstad avdeling.
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For de av medlemmene som har e-post-adresse, vil melding på e-post være akseptert som skriftlig innkalling til møter
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