Vedtekter
for
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Tekna Helgeland 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 kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal,
Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy, Sømna, Træna, Vefsn,
Vega og Vevelstad i Nordland fylke.

§3

Organisasjon
Avdelingen skal organiseres i samsvar med Teknas lover §§ 3 og 8.

Vedtekter Tekna Helgeland Avdeling – Vedtatt på årsmøtet 15.03.2013

2
3.1 Årsmøte
Årsmøtet er avdelingens øverste organ. Ordinært årsmøte skal:











godkjenne innkalling og dagsorden
velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere
registrere stemmeberettigede medlemmer
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.
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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.
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-----
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Disse vedtekter er oppdatert og vedtatt på årsmøtet 15.03.2013 og godkjent av Teknas
hovedstyre xx.xx.2013 med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8. Disse vedtekter avløser
vedtekter vedtatt av årsmøtet 05.02.2010 og godkjent av Teknas hovedstyre 10.12.2010..
Endringer av vedtektene kan bare gjøres av ordinært årsmøte i avdelingen og må godkjennes av
Hovedstyret.
--------ooo0ooo--------

