
Vedtekter for Tekna Jernbane  

 

 

Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011.  

Godkjent av Tekna Hovedstyret den  
 

§ 1  NAVN  

Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor 

Tekna. Tekna står for Teknisk-naturvitenskapelig forening. Faggruppen Tekna 

Jernbane er åpen for alle jernbanefaglige interesserte medlemmer av Tekna 

og er landsomfattende med sete i Oslo. 

 

§ 2  FORMÅL 

Faggruppens formål er: 

2.1 Å være Teknas faglige organisasjon for jernbaneinteresserte og bidra til å 

nå Teknas mål. 

2.2 Å bidra til økt forståelse for teknologiens betydning innenfor tekniske, 

økonomiske og samfunnsmessige områder blant medlemmene og i 

samfunnet. 

2.3 Å ta opp spørsmål av teknisk og allmenn interesse på foredrags- og 

diskusjonsmøter. 

2.4 Å være et forum for jernbaneteknikk og andre jernbanespørsmål, med 

spesiell vekt på å forene de jernbanetekniske miljøene i Norge. 

2.5 Å være samlingspunkt for medlemmene ved kollegialt og sosialt samvær. 

2.6 Å samarbeide med lokale foreninger innen tekniske, økonomiske og 

samfunnsmessige områder for å fremme forståelse for teknologiens og 

jernbanens samfunnsmessige betydning. 

2.7  For øvrig vises til Teknas lover § 2 

 

§ 3  MEDLEMSKAP 

De Tekna-medlemmer som ønsker det, kan være tilsluttet denne 

landsomfattende faglige gruppen.  



Alle Tekna medlemmer tilhører i dag en lokal avdeling ut fra adresse, men 

kan i tillegg tilhøre en eller flere faggrupper. 

 

§ 4  ORDINÆRT ÅRSMØTE 

Årsmøtet er den faglige gruppens høyeste organ og avholdes hvert år innen 

20. september. Tid og sted skal kunngjøres minst 6 uker før årsmøtet. 

Kunngjøring kan skje ved bruk av e-post. Saker som ønskes behandlet der 

må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet. 

Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkalling kan 

skje ved bruk av e-post. Dagsorden med aktuelle saksdokumenter vedlegges 

innkallingen. I tilfelle der saksdokumentene er svært omfattende kan det i 

stedet gjøres kjent hvor de er utlagt til gjennomsyn. Årsmøtet er 

beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 5% av medlemmene 

møter, dog ikke færre enn 10. 

Årsmøtet skal behandle følgende: 

4.0 Innkalling: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Stemmeberettigede 

medlemmer er de som var registrert ved innkallingstidspunktet. 

4.1 Valg av ordstyrer, protokollfører og to medlemmer utenfor avdelingens 

styre til å undertegne protokollen. 

4.2 Styrets forslag til årsmelding med årsregnskap og revisors beretning. 

4.3 Styrets forslag til handlingsplan for kommende år. Det nye styret 

fastsetter den endelige handlingsplan. 

4.4 Styrets forslag til budsjett for kommende år. Fastsette eventuell 

særkontingent for faggruppen for kommende år iht. Teknas regler for 

kontingentens størrelse. 

4.5 Valg av styrets medlemmer, herunder leder, nestleder, tre 

styremedlemmer og revisor med funksjonstid ett år. 

4.6 Valg av representanter og vararepresentanter til Teknas 

representantskap. 

4.7 Valg av valgkomité med tre medlemmer, herunder leder. 

4.8 Behandle andre saker som er oppført på dagsorden. 

Det kan ikke fattes vedtak i saker som ikke står på dagsorden. 

 



 § 5  STYRET OG MEDLEMMENE. 

Gruppen ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret velges av årsmøtet for ett 

år om gangen. Det bør søkes å holdes kontinuitet i styresammensetningen. 

Går et styremedlem ut, kan styret oppnevne et nytt for resten av perioden. 

Styrets funksjonstid er fram til og med neste ordinære årsmøte. 

Styret er den faglige gruppens øverste organ mellom årsmøtene, og 

representerer den faglige gruppen utad. Det avgjør alle saker som ikke 

krever årsmøtevedtak, eller som skal avgjøres av særskilte utvalg. Styret 

utarbeider forslag til handlingsplan og budsjett, som behandles av årsmøtet. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er  

tilstede, og en av disse er leder eller nestleder. Ved stemmelikhet er lederens 

stemme utslagsgivende. Det skal føres nummererte referater fra 

styremøtene. Den faglige gruppens medlemmer plikter å påta seg verv som 

etter vedtektene blir pålagt av den faglige gruppen. 

Styret konstituerer seg selv, men rollebeskrivelsene for de ulike styreverv vil 

være som følger: 
5.1 Leder: Innkalle til møter, lede møter, representere avdelingen utad, være 

kontaktperson mot Tekna sentralt, ansvarlig for arbeidsfordelingen innad i 
styret, inneha hovedansvaret for foreningens aktiviteter 

5.2 Nestleder: Leders stedfortreder etter behov.  
5.3 Økonomiansvarlig: Regnskap og budsjett, innhente revisors beretning og 

gi input til årsmelding, fortløpende regnskapsførsel, frembringe 
regnskapsoversikt til hvert styremøte 

5.4 Styremedlem: Andre forefallende oppgaver 
5.5 Sekretær (tildelt fra Teknas Generalsekretariat. Er ikke valgt av 

medlemmene i gruppen og har ikke stemmerett i styret): Skrive 
møtereferater, sende info til medlemmer per epost og post, holde 

medlemsoversikten oppdatert, arkivfunksjon, skrive årsmelding 

 

 § 6  FAGGRUPPER 

Medlemmer kan med samtykke fra styret og årsmøtet danne faggrupper.   

 

§ 7  SAMARBEID MED TEKNA 

Den faglige gruppen rapporterer til Fagutvalget i Tekna. Gruppen får 

sekretariatsbistand og økonomisk støtte fra Tekna ved Generalsekretariatet. 

 

§ 8  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det ser det nødvendig eller 

når minst 5% av medlemmene, dog ikke færre enn 10, krever det. 



Medlemmene innkalles med minst 14 dagers varsel og møtet er 

beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst 5% av medlemmene, dog 

ikke færre enn 10, er tilstede eller er representert med fullmakt. Det skal 

velges ordstyrer, protokollfører samt to medlemmer utenfor styret til å 

undertegne protokollen. 

 

§ 9  VOTERING 

Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte avgjøres 

ved simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i disse vedtekter. 

Medlemmer som er forhindret i å møte, kan gi andre medlemmer skriftlig 

fullmakt til å stemme for seg på møtet, dog slik at hvert medlem bare kan 

bruke én fullmakt. 

 

§ 10  KONTINGENT 

Kontingent fastsettes i samsvar med Teknas vedtekter for kontingentens 

størrelse. 

 

§ 11  OPPLØSNING 

Spørsmål om oppløsning av den faglige gruppen behandles som bestemt for 

vedtektsendringer. Oppløses den faglige gruppen, skal eiendelene tilfalle 

Tekna. 

§ 12  Overordnede lover og vedtekter 

Ved motstrid mellom faggruppen vedtekter og overordnede rgeler, gjelder 

Teknas lover og Fagutvalgets vedtekter foran faggruppens. 

 

§ 13  VEDTEKTER 

Disse vedtekter er gitt med hjemmel i Teknas lover, § 3 pkt 9, vedtatt av 

Tekna Jernbane den 21. juni 2011 og godkjent av Teknas Hovedstyre 

(Avventer behandling). 

De avløser tidligere vedtekter av 

22. april 1998 for NIF Jernbaneingeniørenes avdeling og godkjent av NIFs 
Hovedstyre den 10.12.1999.  

Endring i vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte. For 
vedtektsendring kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer. Vedtektene skal 

godkjennes av Teknas Hovedstyre.  
  
Sist endret: 21. juni 2011 

 


