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VEDTEKTER FOR TEKNA STUDENT 
 

§ 1 Formål 
 

Tekna Student, se § 2.2, skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. 
 

Tekna Student har et særlig ansvar for å ivareta studentmedlemmenes økonomiske, sosiale 
og spesielle interesser, jf. Teknas lover § 11. 
 

§ 2 Mandat og omfang 
 

2.1 Mandat 

Tekna Student skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt 
arbeid. Tekna Student legger også til grunn sine egne styringsdokumenter beskrevet i 2.3. 
 

Tekna Student skal på eget initiativ ta opp saker som naturlig berører studentene til behandling. 
Studentutvalget, se § 3.3, skal der det er naturlig samordne sakene med andre sentrale utvalg. Saker 
av betydning for foreningen som helhet skal forelegges Hovedstyret til behandling. 
 

Studentutvalget skal utarbeide hovedlinjene og ha det koordinerende ansvar for Teknas 
studentarbeid. 
 

Studentutvalget 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 

Tekna Student omfatter studentmedlemmer i Tekna. 

 

2.3 Styringsdokumenter 

2.3.1 Vedtekter 
Vedtektene regulerer Tekna Student sin virksomhet. Vedtektene er overordnet andre 
styringsdokumenter i Tekna Student, men underordnet Teknas lover og Teknas 
foreningspolitiske mål, vedtak fattet av Representantskapet og Hovedstyret. 

 
2.3.2 Politisk prinsipprogram 

Tekna Students politiske prinsipprogram sammenfatter meninger og holdninger, med vekt på 
teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Prinsipprogrammet skal ivareta Tekna Students 
meninger, og signalisere områder det skal legges særlig vekt på. Politisk prinsipprogram er 
underordnet vedtektene, men overordnet andre styringsdokumenter i Tekna Student. 

 
2.3.3 Prioriterte oppgaver 
Tekna Student har som formål å ivareta studentmedlemmenes interesser i saker som angår 
studentpolitikk og lokale tilbud hos hver enkelt utdanningsinstitusjon. Tekna Student sine 
prioriterte oppgaver er utarbeidet til hjelp for oppgaver vi mener bør prioriteres i det kommende 
året. Prioriterte oppgaver er underordnet politisk prinsipprogram, men overordnet andre 
styringsdokumenter i Tekna Student. 
 
2.3.4 Resolusjon 
Tekna Students resolusjoner beskriver utfordringer Teknas studentmedlemmer opplever, klargjør 
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våre meninger rundt en enkeltsak, og samler forslag til tiltak. En vedtatt resolusjon annulleres etter 
3 år, eller ved vedtak av årsmøte. Resolusjoner er underordnet prioriterte oppgaver. 

 
 

§ 3 Organisasjon 
 

3.1 Lokale studentgrupper 

Ved utdanningsinstitusjoner med en lokal studentgruppe, vil studentmedlemmer være organisert 
i disse. 
 

Studentkontaktene er tillitsvalgte i lokale studentgrupper. Studentkontaktene organiseres i 
studentkontaktgrupper ved utdanningsinstitusjonene. 
 

Det skal være minst tre studentkontakter i hver studentkontaktgruppe. Det er ønskelig med 
faglig bredde blant medlemmene i studentkontaktgruppene. Hver studentkontaktgruppe skal ha 
en studentkontaktleder som velges av og blant studentkontaktene. Studentkontaktlederen er 
ansvarlig for å organisere opptak av nye studentkontakter. Studentkontaktgruppen representerer 
den lokale studentgruppen utad og innad i resten av foreningen. Studentkontaktlederen ivaretar 
denne funksjonen på vegne av studentkontaktgruppen mellom studentkontaktmøtene. 
 

For opprettelse av nye studentkontaktgrupper i utlandet stilles det krav om at 2/3 av 
studentmedlemmene tar en grad ved lærestedet. Det må være et behov for opprettelse av ny 
studentkontaktgruppe i form av en stor medlemsmasse. Det stilles derfor krav om minst 20 
studentmedlemmer per lærested. 

 

Eventuelle vedtekter for lokal studentgruppe må ikke stride mot Teknas lover og vedtekter for 
Tekna Student. 
 

3.2 Studentenes årsmøte 

Årsmøtet er Tekna Students øverste organ og fremste møteplass. 
 

De viktigste oppgavene for Årsmøtet er å: 

 

- Behandle årsberetning 

- Behandle foreningspolitiske saker 

- Behandle og vedta prioriterte oppgaver 

- Avholde valg 

 

Årsmøtet arrangeres årlig, innen utgangen av februar. Ekstraordinært årsmøte avholdes 
dersom Studentutvalget beslutter det eller dersom det kreves av 1/3 av de representanter som 
kunne avgitt stemme på siste ordinære årsmøte. 
 

Varsel og eventuelle forslag til vedtektsendringer fra Studentutvalget skal sendes ut senest seks uker 
før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling og forslag til vedtektsendringer er fire 
uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter og eventuelle forslag til 
vedtektsendringer skal sendes representantene senest to uker før årsmøtet. 
 

Årsmøtet velger ordstyrer som leder møtet. 

 

Det føres protokoll fra årsmøtet som underskrives av to valgte representanter. Protokollen 
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oversendes Hovedstyret og Studentutvalget. 
 

3.2.1 Årsmøtet består av: 
 

Alle studentkontaktgrupper har rett til representasjon på årsmøtet. Representanter og 
observatører fra studentgrupper i utlandet kan til sammen ikke overstige 9 delegater. 
Dersom grunnlaget overstiger 9 bortfaller først retten til observatører, deretter fordeles 
representantene etter studentgruppenes størrelse. 

 

Medlemstall pr. 31.12 året før Studentenes årsmøte legges til grunn. Antall observatørplasser 
per lærested settes årlig av Generalsekretariatet og sendes ut med innkallingen. 

 
a) Studentkontakter fra studentgrupper med til og med 199 medlemmer velger 2 
representanter samt minimum én observatør 

 
b) Studentkontakter fra studentgrupper med flere enn 199 medlemmer velger 2 
representanter, samt 1 representant pr. påbegynte 200 medlemmer utover 199 inntil 799 
medlemmer, samt minimum én observatør. 

 
c) Studentkontakter fra studentgrupper med flere enn 799 medlemmer velger 5 
representanter, samt 1 representant pr. påbegynte 300 medlemmer utover 799, samt 
minimum én observatør. 

 

d) Studentutvalgets medlemmer har fast observatørplass. 

 
e) Valgkomiteens medlemmer har fast observatørplass. 

 

Medlemmer av Hovedstyret og Representantskapets valgkomite har møterett.  

 

Studentutvalget kan invitere andre relevante medlemmer og eksterne som gjester.  

I tillegg kan personer som er nødvendige for møtets gjennomføring være til stede.  

 

3.2.2 Tale-, forslag- og stemmerett 

 

Representantene er stemmeberettigete og har én stemme hver. Det er ikke anledning til å 
stemme ved fullmakt. 

 

Observatører har ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett. 

 
Årsmøtet kan gi tale- og/eller forslagsrett til gjester ved alminnelig flertall. 
 

Ved valg, eller andre beslutninger, kreves alminnelig flertall. Se dog § 5. 

 

Når en representant krever det, avholdes hemmelig valg. 
 

3.2.3 Valg 
 

Årsmøtet foreslår overfor Hovedstyret, gjennom valg, et studentutvalg for ett år. Leder og 
nestleder velges først og særskilt, og må ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene 
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(alminnelig flertall). Blanke stemmer teller ikke. Leder og nestleder skal representere ulike 
studentkontaktgrupper. 
 
Dersom ingen av kandidatene får alminnelig flertall ved første avstemning, foretas omvalg 
mellom de to kandidatene med flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom 
kandidatene med likt antall stemmer. Dersom stemmelikhet gjentas, foretas en loddtrekning. 

 
Valg av de øvrige medlemmene til Studentutvalget skjer samlet, og det kan skrives like 
mange navn på stemmeseddelen som det skal velges medlemmer. Stemmesedler med for 
mange navn blir forkastet. De seks kandidatene med flest stemmer er valgt. 
Hvis det er flere med likt stemmeantall for siste sete i Studentutvalget foretas omvalg mellom 
disse. Hvis det fortsatt er likt stemmeantall foretas loddtrekning. 

 
Den lokale studentgruppen med flest studentmedlemmer skal ha opsjon på to plasser i 
Studentutvalget. Ingen studentkontaktgruppe(r) skal ha flere enn tre stykker i 
Studentutvalget. Tilhørighet til en studentkontaktgruppe ved valget gjelder hele 
virkeperioden. 

 
Årsmøtet velger valgkomité. Komiteen består av en leder og to medlemmer, hvor to eller 
flere studentkontaktgrupper er representert. 
 

Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til Teknas R-møte, jf. Teknas lover § 
14 nr 2. 
 
3.3 Studentutvalget 
Studentutvalget består av leder, nestleder og seks styremedlemmer. 

 
Studentutvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, inkludert leder 
eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 
Studentutvalget leder Tekna Student i tiden mellom årsmøtene. 

 
Studentutvalget skal stimulere til opprettelse og utvikling av lokale studentgrupper og 
godkjenne vedtekter for disse. Opprettelse, reorganisering og nedleggelse av lokale 
studentgrupper avgjøres av Studentutvalget, og førstkommende årsmøte orienteres. 

 
Lederen av Studentutvalget møter i Hovedstyret med forslags- og talerett. 

 
Studentutvalget skal forberede og innkalle til årsmøtet. 
Studentutvalget skal hvert år sende inn beretning til Hovedstyret om forrige års virksomhet 
etter behandling på Tekna Students årsmøte. 
 
3.4 Valgkomité 
Komiteen består av en leder og to medlemmer. 

 
Valgkomiteens funksjonstid er fra avslutningen av et årsmøte til avslutningen av det neste. 

 
Valgkomiteen skal innhente forslag til tillitsverv i Studentutvalget fra de ulike lærestedene, 
samt oppfordre studentkontakter til å fremme forslag om aktuelle kandidater. 

 
Valgkomiteen innstiller kandidater til Studentutvalget, jf. §3.3 i Tekna Student sine vedtekter. 
Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med sakspapirene til Tekna Student sitt 
årsmøte. 
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§ 4 Økonomi 

 
Tekna dekker utgifter for Tekna Student innenfor rammen av foreningens budsjett. 

 

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning 

 
Endringer i Tekna Students vedtekter besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall. 

 
Vedtak om endring av vedtekter må godkjennes av Hovedstyret for å være gyldig. 
Oppløsning vedtas i Teknas Representantskap gjennom lovendring. 

 
 

 
ooooo000ooooo 

 
Disse vedtektene er gitt med hjemmel i Teknas lover § 3, punkt 8, vedtatt av Tekna Student 

9. februar 2020 og godkjent av Hovedstyret. Endringer av vedtektene kan bare gjøres av 
Tekna Student og godkjennes av Hovedstyret. 

 


