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Vedtekter Tekna Oslo avdeling 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo avdeling  
- grunnorganisasjon for Teknas medlemmer i Oslo og Akershus 

 

Disse vedtekter er gitt med hjemmel i Teknas lover §3, pkt. 8, og vedtatt av 

generalforsamling i Tekna Oslo avdeling 29. mars 2017. De avløser tidligere lover og 

vedtekter av 26. mars 2014. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet i Tekna 

Oslo avdeling. 

 

§1  Formål 

Avdelingen skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. 

Avdelingen har 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 opptrer normalt selvstendig innenfor overordnede vedtatte mål og rammer. 

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 eller der avdelingen ønsker det. Avdelingens aktiviteter skal bidra til 

å nå målene i Teknas handlingsplan. 

 

2.2  Omfang 

Avdelingen omfatter alle medlemmer av Tekna, unntatt studentmedlemmer, som er bosatt i 

Oslo og Akershus fylker. 

Øvrige Teknamedlemmer kan velge å være medlemmer av Tekna Oslo avdeling i stedet for 

bostedsavdelingen, dersom de har arbeidsplass i Oslo avdelings område eller andre 

tilknytningsgrunner. Dette må meldes til Tekna. 

 

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

Avdelingen er tilknyttet Teknas sekretariat ved distriktskontoret for Oslo og Akershus. 

 

3.1  Årsmøte 
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Årsmøtet er avdelingens øverste organ.  

Alle medlemmer av Oslo avdeling har stemmerett ved årsmøtet, bortsett fra studenter, jfr. 

Teknas lover §5. 

Ordinært årsmøte skal: 

- Registrere stemmeberettigede medlemmer 

- Godkjenne innkalling og dagsorden 

- Velge ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere 

- Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning 

- Behandle kontrollkomiteens rapport 

- 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 

- Gjennomføre valg 

 

3.1.1 Kunngjøring og innkalling 

Ordinært årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars. Tid og sted for møtet kunngjøres 

for medlemmene på en hensiktsmessig måte gjennom Oslo avdelings vanlige 

informasjonskanaler minst seks uker før årsmøtet. Det er tilstrekkelig med elektronisk 

kunngjøring. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om saksgang og tidsfrister for 

årsmøtet. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før møtet.  

Medlemmene innkalles med minst to ukers varsel. Alle dokumenter som skal behandles på 

årsmøtet skal gjøres elektronisk tilgjengelige samtidig med innkallingen. Medlemmene kan 

dessuten få tilsendt dokumentene ved å henvende seg til sekretariatet. Det er tilstrekkelig 

med elektronisk innkalling. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det eller dersom det kreves av 

minst 50 medlemmer. Kravet skal vedlegges forslag til saksdokumenter. Tid og sted for 

ekstraordinært årsmøte, samt dagsorden og saksdokumenter, kunngjøres på samme måte 

som for ordinært årsmøte minst to uker før det ekstraordinære årsmøtet. 

 

3.1.2 Beslutninger 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Kun tilstedeværende medlemmer har 

anledning til å stemme i en avstemning. Det er ikke anledning til å stemme ved fullmakt. 

På årsmøtet kan det kun fattes beslutninger i saker som står på dagsorden i innkallingen. 

Beslutninger om saker på dagsorden i et ordinært eller ekstraordinært årsmøte avgjøres med 

simpelt flertall dersom intet annet er fastsatt i vedtektene. 

Eventuelle beslutninger om avhendelse av avdelingens faste eiendom eller aksjer må treffes 

av årsmøtet på samme måte som vedtektsendring etter § 5 i avdelingens vedtekter. 
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3.1.3 Valg - Generelle bestemmelser 

Alle medlemmer er pliktig til å motta valg, jf. Teknas lover § 6.  

Ved likt antall kandidater som plasser kan akklamasjon benyttes.  

Dersom en eller flere medlemmer krever det, skal det gjennomføres skriftlig votering.  

Dersom ikke annet er spesifisert skal valget utføres på nytt ved stemmelikhet. Dersom 

fortsatt stemmelikhet utføres loddtrekning.  

 

3.1.4 Valg av avdelingens styre 

Årsmøtet velger et styre for avdelingen bestående av leder, nestleder, tre medlemmer og tre 

prioriterte varamedlemmer.  

Lederen velges først og særskilt for ett år og kan ikke uten avbrytelse gjenvelges mer enn to 

ganger. Forslag fra medlemmene skal være undertegnet av minst fem medlemmer og være 

valgkomiteen i hende minst fire uker før årsmøtet. Valgkomiteen er for sin innstilling ikke 

bundet av mottatte forslag. Samtlige gyldige forslag skal bekjentgjøres og stemmes over. 

Lederen må få minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis dette ikke oppnås, velges 

lederen ved alminnelig flertall i omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer ved 

første valg.  

Deretter velges nestlederen særskilt for ett år på samme vilkår som lederen.  

De øvrige styremedlemmenes funksjonstid er normalt to år og velges under ett. Hver 

kandidat kan bare føres opp en gang og stemmetallet for de enkelte kandidater er 

avgjørende for valget. Det antall kandidater som føres opp på stemmeseddelen må være likt 

eller mindre enn det antall verv det skal stemmes over.  

Varamedlemmenes funksjonstid er ett år og velges etter samme prosedyre som for 

medlemmer. De rangeres etter antall stemmer de oppnår. Ved stemmelikhet benyttes 

valgkomiteens innstilling for å bestemme rekkefølgen. Ved behov angir rekkefølgen hvilke 

varamedlemmer som har stemmerett i styremøter. 

 

3.1.5 Valg av representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap 

Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas representantskap, jf. 

Teknas lover § 14. Valgkomiteen innstiller på en komplett kandidatliste med det antallet 

representanter og varaer som skal velges på gjeldende årsmøte. 

Året før representantskapsmøtet foretas følgende valg: 

I. For to år velges 4/5 av Tekna Oslo avdelings totale antall representanter iht. Teknas 

beregning. 

II. For ett år velges i tillegg det antall representanter som gir overensstemmelse med 

totalantallet. 

III. For ett år velges vararepresentanter, der antallet fastsettes av valgkomiteen. 

 

Det år representantskapsmøtet avholdes, foretas følgende valg:  
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I. For ett år suppleres det med valg av det antall representanter som gir overensstemmelse 

med Tekna Oslo avdelings totale antall representanter iht. Teknas beregning ved årsskiftet.  

II. For ett år velges vararepresentanter, antallet fastsettes av valgkomiteen. 

Valgene gjennomføres etter vedtatte retningslinjer for valg av representanter til Teknas 

representantskap. Retningslinjene kan revideres ved simpelt flertall, og gjelder fra og med 

påfølgende årsmøte. 

Funksjonstiden for medlemmer til Teknas representantskap er fra de er valgt og frem til nytt 

valg er avholdt. 

 

3.1.6 Øvrige valg  

Det velges to medlemmer og ett varamedlem til Tekna Oslo avdelings valgkomite med 

funksjonstid på ett år. 

Det velges en revisor med funksjonstid på ett år. 

Det velges to medlemmer til kontrollkomiteen med ett varamedlem, alle med funksjonstid på 

ett år. 

 

3.1.7 Kunngjøring av valgresultater 

Valgresultater kunngjøres innen to dager etter årsmøtet i avdelingens vanlige 

informasjonskanaler. Renskrevet protokoll skal være klar til signering to uker etter årsmøtet.

  

 

3.2 Styret 

Styret leder avdelingen i tiden mellom årsmøtene. Varamedlemmene møter fast til alle 

styrets møter med samme rettigheter som styrets ledelse og medlemmer, men uten 

stemmerett når alle ordinære medlemmer er til stede. 

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. 

Tekna Ung i Oslo avdeling skal ha én og Tekna Student ved lærestedene i Oslo og Akershus 

skal ha inntil to observatører med fast sete i styrets ordinære møter.  

Styret kan på eget initiativ nedsette faste eller midlertidige grupper og utvalg, og gi sete i 

styret med tale- og forslagsrett til personer som ikke er valgte styremedlemmer.  

Styret stiller seg til rådighet for kontrollkomiteen under forberedelse av dokumentene til 

årsmøtet.  

Avdelingens styre tar del i ansettelse av distriktskontorets leder, og beskriver innholdet av 

stillingen i samarbeid med Teknas generalsekretær. 

 

3.3 Valgkomiteen 
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Valgkomiteen består av leder og fem medlemmer. Alle må være medlemmer av avdelingen: 

- Ett medlem med varamedlem velges av og blant avdelingens tidligere styreledere. 

- Ett medlem med varamedlem velges av og blant avdelingens medlemmer i Tekna Ung 

på deres årsmøte. 

- Ett medlem med varamedlem fra faggruppene velges på avdelingens fellesmøte for 

gruppene hver vår. 

- To medlemmer med ett varamedlem velges av avdelingens årsmøte.  

- Ett medlem med varamedlem velges på avdelingens årsmøte etter forslag fra tillitsvalgte i 

Lønns- og interessesektoren som er medlem av Oslo avdeling.  

 

Avdelingens styremedlemmer med varamedlemmer kan ikke være medlem av valgkomiteen.  

Valgkomiteen konstituerer seg selv. Avdelingens sekretær fungerer som komiteens sekretær.  

Det påhviler styret å sørge for at valgene blir foretatt. Valgkomiteen skal før innstilling 

undersøke kandidatenes valgbarhet.  

Valgkomiteen skal til hvert årsmøte legge frem forslag på kandidater til alle tillitsverv - unntatt 

de medlemmer med varamedlemmer til neste års valgkomité som velges av årsmøtet. Disse 

foreslås av styret. 

Alle innstillinger skal følge med avdelingens innkalling til årsmøtet.  

 

3.4 Kontrollkomiteen 

Komiteen arbeider selvstendig og er kun ansvarlig overfor årsmøtet.  

Komiteen skal ha som mandat å påse at styret i Tekna Oslo avdeling utfører sin virksomhet i 

henhold til  

- Teknas lover og vedtekter  

- Tekna Oslo avdelings vedtekter og retningslinjer 

- Årsmøtets vedtak. 

Kontrollkomiteen skal løpende gjennomgå alle styrets innkallinger, referater og alle andre 

dokumenter innenfor styrets ansvarsområde som komiteen måtte ønske å få innsyn i.  

Kontrollkomiteen skal gjennomgå styrets årsregnskapsforslag til det ordinære årsmøtet, 

vurdere anvendelsen av midler og vesentlige avvik fra årsmøtets vedtatte budsjett. 

Komiteen skal på dette grunnlag vurdere styrets virksomhet og skal til ethvert ordinært 

årsmøte avgi en rapport der de kommer med kritiske bemerkninger til styrets arbeid. 

  

3.5 Avdelingens grupper og fagråd 

Styret organiserer avdelingens faglige og sosiale grupper og utarbeider retningslinjer for 

disse.  

Gruppene har sine egne vedtekter som må godkjennes av avdelingens styre. 

Gruppene skal holde avdelingens styre og sekretariat orientert om sin virksomhet. 
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Gruppenes medlemsfortegnelse føres ved avdelingens sekretariat. Avdelingens grupper kan 

ta inn i sine vedtekter at de kan ha medlemmer:  

fra andre Tekna-avdelinger som ikke har tilsvarende tilbud  

som ikke er Tekna-medlemmer, men som gruppen ønsker som medlemmer. Disse betaler i 

tilfelle egen kontingent vedtatt av gruppens styre. 

Gruppemøtene ledes av gruppeleder eller dennes stedfortreder. Gruppene får disposisjon 

over møtelokaler til sine møter i samråd med avdelingens sekretariat. 

Avdelingens årsmøte vedtar budsjettrammer for gruppene. Styret har mandat til å revidere 

budsjettet.  

Gruppene skal innen januar måneds utgang sende avdelingen en beretning om sin 

virksomhet i det foregående år. 

Opphører en gruppe å eksistere, tilfaller dens aktiva og eiendeler avdelingen.  

Styret avholder fellesmøte med gruppenes styrer minst en gang hvert halvår. Fellesmøtet 

behandler spørsmål vedrørende gruppenes virksomhet og økonomi.  

Avdelingens fagråd innstilles av fellesmøtet og oppnevnes av styret. Fagrådet ivaretar den 

faglige virksomheten i avdelingen iht. egne vedtekter for Fagråd Oslo Akershus.  

 

§ 4  Økonomi 
Avdelingens forretningsår regnes fra 1. januar til 31. desember. 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 
Endringer i Tekna Oslo avdelings vedtekter kan med bindende virkning kun vedtas på et 

ordinært årsmøte hvor minst 60 medlemmer er til stede og med 2/3 flertall av de registrerte 

tilstedeværende medlemmer.  

Dersom en vedtektsendring får tilslutning fra minst 2/3 av de frammøtte på et årsmøte med 

færre enn 60 medlemmer tilstede, må endringen vedtas med simpelt flertall på neste 

ordinære eller ekstraordinære årsmøte uansett hvor mange medlemmer som møter. Forslag 

til vedtektsendring må bekjentgjøres samtidig med innkallingen til årsmøtet.  

Forslag fra medlemmer om endringer i disse vedtekter må undertegnes av minst fem 

medlemmer og må være innlevert til styret minst fire uker før årsmøtet. 

Endringer i avdelingens vedtekter skal godkjennes av Teknas hovedstyre, jfr. Teknas lover 

§3 punkt 8. 

 

§ 6 Avdelingens oppløsning, fusjon og fisjon 
Oppløsning/fusjon/fisjon av avdelingen skal skje i henhold til Teknas lover og ellers med 

samme vilkår som for vedtektsendringer, men det kreves i tillegg vedtak i to påfølgende 
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årsmøter. Andre gangs vedtak kan gjøres på et ekstraordinært årsmøte som avholdes minst 

seks uker etter det ordinære årsmøtet.  

Fusjon: Hvis avdelingen slås sammen med en eller flere andre avdelinger, skal eiendelene 

disponeres av den sammenslåtte avdelingen. 

Fisjon: Før årsmøtet kan ta stilling til en fisjon, skal det foreligge et omforent forslag til 

fordeling av eiendeler. 

Oppløsning: Hvis minst 15 medlemmer stemmer mot å legge ned avdelingen, anses 

forslaget om oppløsning å være forkastet. Hvis avdelingen oppløses, skal eiendelene 

disponeres som bestemt av Teknas hovedstyre. 


