Vedtekter for
Avdelingsutvalget og Avdelingsledermøtet
§ 1 Formål
Avdelingsutvalget skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.
Avdelingsutvalget er Hovedstyrets organ som skal legge til rette for avdelingenes arbeid med å
ivareta medlemmenes interesser på det lokale plan, jf. Teknas lover § 8.1.

§ 2 Mandat og omfang
2.1 Mandat
Avdelingsutvalget skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt
arbeid.
Avdelingsutvalget legger til rette for avdelingenes arbeid med å ivareta medlemmenes interesser
på det lokale plan.
Avdelingsutvalget skal på eget initiativ ta opp saker som berører avdelingene til behandling.
Avdelingsutvalget skal der det er naturlig samordne sakene med andre sentrale utvalg. Saker av
betydning for foreningen som helhet skal forelegges Hovedstyret til behandling.
Avdelingsutvalget skal vurdere den overordnede avdelingsstrukturen og rapportere avdelingenes
virksomhet på overordnet nivå til Teknas hovedstyre.
Avdelingsutvalget skal gi innspill til Hovedstyret i den årlige budsjettprosessen, til oppgaver og
prioritering av foreningens virksomhet, og bidra i beslutninger som berører foreningens interesser.
2.2 Omfang
Avdelingsutvalgets organisatoriske ansvar omfatter Teknas avdelinger.

§ 3 Organisasjon
3.1 Avdelinger
Avdelingene inngår i Teknas grunnorganisasjon, jf. Teknas lover § 3.1. Medlemmer bosatt i
Norge skal være tilsluttet den lokale avdeling, jf. Teknas lover § 3.2.
Årsmøtet er den enkelte avdelings øverste organ. Hver avdeling ledes av et styre som velges på
avdelingens årsmøte, jf. Teknas lover § 8.3.
3.2 Avdelingsledermøtet
Avdelingsledermøtet skal:
•
•
•
•

behandle og vedta forslag til prioriterte oppgaver for avdelingsutvalget
behandle eventuelle foreningspolitiske saker
behandle eventuelle andre saker som er lovlig innmeldt
velge Avdelingsutvalg og Avdelingsledermøtets valgkomité

Avdelingsledermøtet avholdes årlig innen utgangen av november. Avdelingsledermøtet kan
avholdes digitalt dersom Avdelingsutvalget mener dette er nødvendig eller hensiktsmessig.

Ekstraordinært avdelingsledermøte avholdes dersom Avdelingsutvalget beslutter det eller dersom
det kreves av 1/3 av avdelingene.
Varsel skal sendes ut senest seks uker før Avdelingsledermøtet. Frist for innmelding av saker til
behandling er fire uker før Avdelingsledermøtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter,
eventuelle forslag til vedtektsendringer og innstilling fra valgkomiteen skal sendes representantene
senest to uker før Avdelingsledermøtet.
Avdelingsledermøtet velger ordstyrer som leder møtet.
Det føres protokoll fra Avdelingsledermøtet som underskrives av to valgte representanter.
3.2.1 Avdelingsledermøtets sammensetning
Avdelingsledermøtet består av Teknas avdelingsledere. Ved leders forfall kan avdelingsstyret
oppnevne et annet styremedlem som avdelingens representant. Avdelingsutvalget kan invitere
andre medlemmer og ansatte i Tekna til møtet innenfor vedtatte budsjettrammer, herunder
invitere mer enn én deltaker fra hver avdeling.
Følgende har møterett:
a) Avdelingsutvalget
b) Avdelingsledermøtets valgkomité
c) Hovedstyret
d) Leder for representantskapets valgkomité
e) Leder for representantskapets kontrollkomité
f) Leder av Lønns- og interesseutvalget
g) Leder av Fagutvalget
h) Leder av Studentutvalget
i) Leder for Etisk råd
j) Generalsekretæren
k) Avdelingskoordinator og ansatte ved distriktskontorene
I tillegg kan personer som er nødvendige for møtets gjennomføring være til stede.
3.2.2 Tale- og stemmerett
Alle inviterte gjester har talerett.
Hver representert avdeling har én stemme, uavhengig av antall deltakere fra avdelingen.
Ordstyrer, medlemmer i Avdelingsutvalget og medlemmer i Avdelingsledermøtets valgkomité har
kun stemmerett dersom de er oppnevnt som representanter for sine avdelinger.
Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt.
3.2.3 Valg
Avdelingsledermøtet foreslår overfor Hovedstyret, gjennom valg, leder, nestleder og medlemmer
av Avdelingsutvalget. Lederen og nestleder velges først og særskilt. Funksjonstiden for leder og
nestleder er ett år. Deretter velges øvrige medlemmer. Funksjonstiden for de øvrige medlemmene
er normalt to år, men slik at cirka halvparten er på valg hvert år.
Det søkes valgt to medlemmer fra henholdsvis store, mellomstore og små avdelinger.
Medlemstall for plassering av de ulike avdelingene vurderes av Avdelingsutvalget og legges frem
for Avdelingsledermøtet. Det skal i tillegg tas hensyn til valg av medlemmer ut fra geografisk og
kjønnsmessig fordeling.

Avdelingsledermøtet velger en valgkomité bestående av tre personer, herunder leder.
Funksjonstiden er ett år.
Ved valg eller andre beslutninger kreves alminnelig flertall. Se dog § 5.
Når en representant krever det, avholdes skriftlig avstemning.
3.3 Avdelingsutvalget
Avdelingsutvalget består av leder, nestleder og fire medlemmer. I tillegg kan Tekna Unggruppene utpeke en observatør på sin landssamling. Observatøren har fast sete i
Avdelingsutvalgets ordinære møter.
Avdelingsutvalget er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, deriblant leder eller
nestleder. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Lederen av Avdelingsutvalget møter i Hovedstyret med forslags- og talerett.
Avdelingsutvalget forbereder og innkaller til Avdelingsledermøtet.

§ 4 Økonomi
Tekna dekker utgifter for Avdelingsutvalgets virksomhet og Avdelingsledermøte innenfor
rammen av foreningens budsjett.

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning
Forslag til endring av vedtekter besluttes av Avdelingsledermøtet, med tilslutning fra minst 2/3 av
representerte avdelinger.
Vedtak om endring av vedtekter må godkjennes av Hovedstyret.
Oppløsning vedtas i Teknas Representantskap gjennom lovendring.
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