
 
 

 
 

VEDTEKTER 
 for  

Tekna – teknisk-naturvitenskapelig forening  

Vestfold Avdeling  
(hvor i opptatt NIF Tønsberg avdeling (1922) og NIF Larvik avdeling (1936) 

 

§ 1  NAVN OG TILKNYTNING 

Avdelingens navn er  

 

 Tekna –Vestfold avdeling;  

 

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

Vestfold fylke. 

§ 2  FORMÅL 

Tekna Vestfold avdelings formål er: 

1. Å samle medlemsberettigede med  teknisk-naturvitenskapelig utdannelse i arbeid for felles 

interesser gjennom samhold, solidaritet og kollegialt samarbeid i en sterk forening. 

2. Å virke for faglig autoritet, anseelse og innflytelse i samfunnet, representere  profesjonene utad og 

samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner om felles interesser. 

3. Å virke for en samfunnsorientert og harmonisk, teknisk og industriell utvikling ved aktiv innsats 

av foreningens organer og de enkelte medlemmer. 

4. Å fremme vitenskap og forskning og videreføre resultatene ved åpen utveksling av kunnskaper og 

erfaringer. 

5. Å arbeide for utdannelse som kan dyktiggjøre medlemmene i deres arbeid innen de tekniske, 

naturvitenskapelige, økonomiske, administrative og samfunnsmessige områder. 

6. Å bidra til å ivareta medlemmenes økonomiske og faglige interesser. 

7. Å virke for samarbeid og kontakt mellom medlemmer og grupper i avdelingen. 

8. Å virke for samarbeid med andre lokale foreninger. 

§ 3  MEDLEMSKAP 

Medlemskap søkes i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening. Inn- og utmelding, eventuelt 

ekskludering  av medlemmer i Tekna skjer etter bestemmelser i Teknas lover. Normalt tilknyttes 

medlemmer, og har stemmerett i, den stedlige avdeling der de er bosatt, i dette tilfelle: Tekna Vestfold 

avdeling.  

§ 4  STYRET 

Styret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og 3 varamedlemmer. 

Sekretær og kasserer velges av og blant styrets medlemmer. 

Dersom et styremedlem blir valgt til et høyere embete i Tekna, flytter permanent ut av regionen, eller 

går ut av Tekna, blir styreposten automatisk frigjort. Frem til neste generalforsamling besettes den 

ledige posten med et nytt styremedlem utpekt blant varamedlemmene, slik at det totale antall 

styremedlemmer forblir fem. 

Styrets oppgave er å lede avdelingens drift etter avdelingens vedtekter og retningslinjer, vedtatt av 

generalforsamlingen, samt å holde medlemmene informert om styrets arbeid. 

Styret representerer avdelingen utad og forbereder alle saker som skal tas opp til behandling eller 

votering. 
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All bruk av avdelingens midler må godkjennes av styret. Styret har informasjonsplikt overfor 

avdelingens medlemmer ved budsjettavvik. 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst tre andre medlemmer av styret er tilstede. 

I tilfelle stemmelikhet ved voteringer har leder dobbeltstemme. 

Styremøte skal holdes når leder, nestleder eller minst tre av styrets medlemmer ønsker det. 

Styrets funksjonstid er fra generalforsamling til generalforsamling. 

Det føres protokoll over styrets forhandlinger. 

§ 5  KONTINGENT 

Avdelingens medlemmer betaler avdelingskontingent i samsvar med Teknas lover og bestemmelser og 

som vedtatt av generalforsamlingen. 

§ 6  MØTEINNKALLELSER 

Generalforsamling: Se § 8. 

Medlemsmøter: Alle medlemmer skal inviteres skriftlig til medlemsmøter. 

Styremøter: Leder innkaller til møter. Det skal foreligge skriftlige sakslister. 

§ 7  GENERALFORSAMLING 

Generalforsamlingen er avdelingens høyeste organ og skal avholdes hvert år innen april. 

Styret innkaller til generalforsamling, og innkalling skal skje skriftlig til medlemmene med minst to 

ukers varsel. 

Dokumenter som det skal voteres over, skal sendes medlemmene to uker før generalforsamlingen. 

Dette gjelder årsberetning, regnskap, budsjettforslag, valgkomiteens innstilling og eventuelle forslag til 

vedtektsendringer, uttalelser, erklæringer eller vedtak. Saker som medlemmene ønsker tatt opp under 

generalforsamlingen, må være styret skriftlig i hende innen 1.desember hvert år. Styret plikter å legge 

disse sakene fram for generalforsamlingen. 

Lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig, uansett antall frammøtte medlemmer. 

 

Generalforsamlingens forretningsorden: 

1. Åpning. 

 Åpning ved valg av ordstyrer og godkjennelse av innkalling og dagsorden. 

2. Protokoll. 

 Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet. 

3. Årsberetning. 

 Styret legger fram til godkjennelse sin beretning om avdelingens virksomhet for siste periode. 

4. Regnskap. 

 Styret legger fram til godkjennelse regnskapet for siste periode, sammen med revisors beretning. 

5. Avdelingskontingent. 

 Styret legger fram til godkjennelse eventuelt forslag til ny avdelingskontingent. 

6. Øvrige saker. 

 Styret legger fram til votering eventuelle forslag til uttalelser og vedtak. 

7. Budsjett. 

 Styret legger fram til godkjennelse forslag til budsjett for neste periode. 

8. Valg. 

 Leder i valgkomiteen eller stedfortreder, legger fram valgkomiteens innstilling.  

 Følgende styrerepresentanter skal velges: 

1. Leder. Velges separat med ett års funksjonstid. 

2. Nestleder. Velges separat med ett års funksjonstid. 

3. Fem styremedlemmer.  Disse velges enkeltvis og slik at styremedlemmene representerer en jevn 

fordeling etter geografisk tilhørighet og sektor (privat, kommunal og statlig). Nye 
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styremedlemmer velges for to år, slik at sittende og nye styremedlemmer kontinuerlig overlapper. 

Varamedlemmer velges numerisk for ett år.  

4. Revisor og vararevisor velges separat med ett års funksjonstid. 

5.  Valgkomité. Avdelingens styre foreslår tre medlemmer samlet med ett års funksjonstid.  

6. Representanter med vararepresentanter til Teknas representantskapsmøte (R-møte). Disse velges 

av Generalforsamlingen i år hvor det er R-møte,  med funksjonstid  for 2 år. Avdelingens styre 

kan oppnevne representanter ved behov. 

 

Valg  av styrerepresentanter skal skje skriftlig dersom minst en av de frammøtte forlanger det. 

Kandidater velges med simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 

Generelle valgbestemmelser: 

Alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling kan delta i voteringer på generalforsamlingen, forutsatt at 

de er stemmeberettiget i henhold til Teknas lover. 

Styrets medlemmer har stemmerett ved alle voteringer. 

Forhånds- og fullmaktsstemmer aksepteres ikke. 

Ved stemmelikhet etter annen gangs votering i saker utenom valg avgjør det neste styret saken. 

Ved alle voteringer godtas eller forkastes et forslag ved simpelt flertall, dersom loven ikke sier noe 

annet. 

Det føres protokoll over generalforsamlingens forhandlinger  

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles på samme måte som den ordinære, dersom styret 

vedtar det eller det forlanges skriftlig av minst 10% av medlemmene. 

Det føres protokoll over forhandlingene på ekstraordinær generalforsamling. 

§ 9  VEDTEKTER 

Endringer av disse vedtektene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling, og med 2/3 flertall.  

Forslag til vedtektsendring må være fremsatt skriftlig og undertegnet av minst tre medlemmer.  

Forslag må være mottatt av styret innen 1.desember hvert år. 

Vedtektsendringer må godkjennes av Hovedstyret i Tekna. 

§ 10  PROTOKOLLER 

Det skal føres referater, protokoller og/eller bøker i forbindelse med: 

 Generalforsamlinger 

 Styremøter 

 Regnskaper 

 Eventuelle forhandlinger  

 Avtaler og forpliktelser som styret måtte inngå.  

 Medlemsregister 

Alle ovennevnte dokumenter skal arkiveres og regnskap og bilag arkiveres i ti år. 

§ 11  OPPLØSNING 

Oppløsning av avdelingen kan bare skje hvis så vedtas med 2/3 flertall på to fortløpende, ordinære 

generalforsamlinger. 

I tilfelle av oppløsning skal foreningens midler og eiendeler tilfalle Tekna sentralt ved Hovedstyret. 

Forslag om oppløsning må settes fram i henhold til § 10. 

__________ 
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Disse vedtekter er gitt med hjemmel i Teknas lover § 1 og § 3.9 vedtatt 10. februar 2004. De avløser 

tidligere vedtekter av 24.04.1997, 26.01.1999 og 04.02.2000. Endringer av vedtektene kan bare gjøres 

av Generalforsamlingen. 

 


