
 

 

 
Vedtekter for Teknas Avdelingsfagra d i Agder 

 

 

§ 1 Formål 

Teknas Avdelingsfagråd i Agder skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.  

Avdelingsfagrådet skal ivareta lokal faglig virksomhet for Teknas medlemmer i Aust- og Vest-Agder ved å 
tilby faglige kurs, konferanser og seminarer med temaer som er interessante for medlemmene. 

 

§ 2 Mandat  
Avdelingsfagrådet skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid. 

Avdelingsfagrådet skal på eget initiativ ta opp faglige saker til behandling. Avdelingsfagrådet skal holde 
den/de avdeling(er) den utgår fra løpende orientert om planlagte aktiviteter og aktivt søke samarbeid i 
saker av gjensidig interesse.  

Avdelingsfagrådet skal gi Fagutvalget innspill og råd i relevante faglige saker. Avdelingsfagrådets aktiviteter 
bidrar til å oppfylle Teknas planer for faglig virksomhet slik disse fastsettes av Faglig årsmøte og 
Fagutvalget.  

Avdelingsfagrådet skal samarbeide med andre der dette er tjenlig. Samarbeidet skal bidra til en bedre og 
bredere markering av Teknas faglige engasjement. De mest sentrale samarbeidspartnere er: 

- Teknas faglige nettverk 
- Teknas bedrifts- og etatsgrupper 
- Utdanningsinstitusjoner (grunnskole, videregående, universitet o.a.) og forskningsmiljøer 
- Bedrifter og offentlige institusjoner 
- Andre foreninger og organisasjoner 

 

Avdelingsfagrådet skal ha som mål å stå for minst to arrangementer pr halvår. 

Skillet mellom faglige aktiviteter i regi av Avdelingsfagrådet og avdelingsstyrene: 

- Faglige aktiviteter i regi av avdelingsstyrene:  
▪ Profilering av realfagene og rekruttering til realfagene, som f.eks. First Lego League, LKK, 

Realfagsdag for vgs-elever, teknologiverksted på Vitensenteret. 
▪ Målgruppen er her gjerne barn og ungdom 

- Faglige aktiviteter i regi av Avdelingsfagrådet: 
▪ Faglige arrangementer og kurs for Teknas medlemmer 
▪ Større arrangementer med samfunnsaktuelle tema 

- Det kan være aktuelt at  
▪ Avdelingsstyrene og Avdelingsfagrådet samarbeider om faglige aktiviteter 
▪ Avdelingsfagrådet samarbeider med andre (regionale) aktører om arrangementer 

 

§ 3 Organisasjon 

§ 3.1. Oppnevning 
Avdelingsstyrene i Aust- og Vest-Agder er ansvarlig for å utnevne leder og godkjenne medlemmer til 
Avdelingsfagrådet i Agder.  

Medlemmer i Avdelingsfagrådet oppnevnes for to år av gangen.  

 



§ 3.2 Avdelingsfagrådet 
Avdelingsfagrådet består av minimum seks medlemmer og har følgende sammensetning: 

- Minst to representanter fra Aust-Agder, der en representerer avdelingsstyret 
- Minst to representanter fra Vest-Agder, der en representerer avdelingsstyret 
- En representant fra studentene i Agder 
- Representanter fra ulike sektorer hvor medlemmene i Agder jobber, herunder næringsliv, 

utdanning og forskning, andre offentlige etater. 
- Leder oppnevnes særskilt av avdelingsstyrene i fellesskap for ett år av gangen 

 

Avdelingsfagrådet skal med rimelig frist forberede avdelingsstyrene i Aust- og Vest-Agder på ansvaret for å 
oppnevne medlemmer til fagrådet før funksjonstiden til sittende medlemmer går ut. 

 

§ 3.3 Avdelingsfagrådets leder  
– Har overordnet ansvar for all aktivitet i regi av Avdelingsfagrådet 
– Skal holde seg oppdatert på de forskjellige prosjekter Avdelingsfagrådet arbeider med  
– Er ansvarlig for å avholde jevnlige møter, gjennomføre formålstjenlige tiltak og overholde 

budsjettet 
– Deltar på Teknas faglige årsmøte i samsvar med vedtektene for Teknas faglige årsmøte.  

Stedfortreder utpekes i samråd med avdelingsstyrenes representanter. 

 

§ 3.4 Sekretariat 
Teknas distriktskontor i Agder er Avdelingsfagrådets sekretariat og deltar i Avdelingsfagrådets møter.  

 

§ 4 Økonomi 

Avdelingsfagrådets drift dekkes med tilskudd fra avdelingene og Tekna sentralt (faglige aktivitetsmidler og 
samfunnsmidler). 

Avdelingsfagrådet lager budsjett og aktivitetsplan for kommende år som godkjennes av avdelingsstyrene 
ved utgangen av inneværende år. Fordelingen mellom avdelingene for Avdelingsfagrådets utgifter er som 
følger: 60 prosent dekkes av Tekna Vest-Agder avdeling. 40 prosent dekkes av Tekna Aust-Agder avdeling. I 
dette budsjettet legges også inn eventuelle egenandeler fra samfunnsmidler. 

Ved søknad om samfunnsmidler til prosjekter skal dette koordineres med avdelingsstyrene i forkant, slik at 
det blir gjort en hensiktsmessig prioritering med tanke på det totale antall søknader fra avdelinger og 
Avdelingsfagrådet i Agder. 

 

§ 5 Endringer av vedtekter  

Endringer av disse vedtektene kan fremmes av Avdelingsfagrådet og avdelingsstyrene. Endringene 
styrebehandles og godkjennes av Aust- og Vest-Agder avdelingsstyrer i fellesskap. Deretter må endringene 
godkjennes av Fagutvalget. 

 

 

___________ 

Disse vedtekter er vedtatt av avdelingsstyrene i Tekna Aust-Agder og Tekna Vest-Agder i oktober 2019, og godkjent av 
Fagutvalget i november 2019, gitt med hjemmel i Teknas lover § 3.8. Endringer av vedtektene kan bare vedtas av 
Tekna Aust-Agder og Tekna Vest-Agder, og godkjennes av Fagutvalget, jf Fagutvalgets vedtekter § 2.1. 

 


