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VEDTEKTER 

FAGUTVALGET OG FAGLIG ÅRSMØTE 

§ 1 Formål 

Fagutvalget skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. 
Fagutvalget er Hovedstyrets organ for å ivareta medlemmenes faglige interesser, jf. Teknas lover 
§ 22.2.

§ 2 Mandat og omfang 

2.1 Mandat 

Fagutvalget skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid. 

Fagutvalget skal utarbeide hovedlinjene for Teknas faglige virksomhet og har det koordinerende 
ansvar for medlemmenes faglige interesser og aktivitetene i faglige grupperinger.  

Fagutvalget skal på eget initiativ ta opp faglige saker til behandling. Fagutvalget skal der det er 
naturlig samordne sakene med andre sentrale utvalg. Saker av betydning for foreningen som 
helhet skal forelegges Hovedstyret til behandling. Fagutvalget skal vurdere Teknas faglige 
virksomhet og stimulere til organisering, opprettelse og utvikling av faglige nettverk, og 
godkjenne vedtekter for disse. 

Fagutvalget skal gi innspill til Hovedstyret i den årlige budsjettprosessen, til oppgaver og 
prioritering av foreningens virksomhet, og bidra i beslutninger som berører foreningens interesser. 

Fagutvalget skal løpende vurdere samarbeidet med tilknyttede foreninger og eventuelt foreslå 
endringer i eksisterende avtaler eller opprettelse av nye, som behandles i Hovedstyret. 

Fagutvalget skal behandle strategier og mål for Teknas kursvirksomhet, og påse at det finnes et 
hensiktsmessig nettverk av fagkomiteer og ressurspersoner. Fagutvalget blir orientert om kurs-
virksomheten gjennom periodisk rapportering.  

Fagutvalget har ansvar for at det etableres og vedlikeholdes oversikt over faglige ressurspersoner 
som foreningen kan dra nytte av i sitt arbeid med politisk påvirkning og profilering. 

2.2 Omfang  

Fagutvalgets organisatoriske ansvar omfatter følgende faglige grupperinger: 

• faglige nettverk

• regionale og lokale avdelingsfagråd

• tilknyttede foreninger

§ 3 Organisasjon 

3.1 Faglige grupperinger 

Teknas medlemmer kan danne faglige grupperinger, jf. Teknas lover § 3 og § 10. Alle faglige 
grupperinger skal ha vedtekter jf. Teknas lover § 3.8.  

Teknas faglige grupperinger er definert som følger: 
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a) Faglige nettverk av medlemmer i Tekna innenfor et bestemt faglig interesseområde. Faglige
nettverk skal være åpne for alle medlemmer i Tekna, baseres på aktiv innmelding og
fortrinnsvis være landsomfattende.

b) Lokale og regionale avdelingsfagråd tilknyttet en eller flere avdelinger.
c) Grupper av medlemmer i Tekna i tilknyttede foreninger. Teknas tilknyttede foreninger har

avtalefestet tilknytningsforholdet til Tekna og har vedtekter som sikrer at medlemmer av
Tekna blir representert i foreningens styre. Teknas tilknyttede foreninger skal være åpne for
personlig medlemskap av bl.a. Tekna-medlemmer og skal utad profilere sin tilknytning til
Tekna.

3.2 Årsmøtet  

Faglig årsmøte (Årsmøtet) er faglige grupperingers øverste organ. 

De viktigste oppgaver for Årsmøtet er: 

• å behandle årsberetning

• å behandle foreningspolitiske saker

• å behandle og vedta forslag til prioriterte oppgaver

• Valg

Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av februar. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom Fagutvalget beslutter det eller dersom det kreves av 1/3 
av det antall stemmer som, i henhold til innkallingen, hadde møterett på siste ordinære årsmøte.  

Varsel skal sendes ut senest seks uker før årsmøtet. Frist for innmelding av saker til behandling er 
fire uker før årsmøtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter, eventuelle forslag til 
vedtektsendringer og innstilling fra valgkomiteen 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 
oversendes Hovedstyret og Fagutvalget. 

Årsmøtet består av: 

a) Representanter fra Teknas faglige nettverk. Hvert faglige nettverk kan møte med en
representant. Har det faglige nettverket flere enn 500 medlemmer kan den møte med to
representanter.

b) Representanter fra Teknas avdelingsfagråd. Antall representanter fastsettes etter antall
ordinære medlemmer i avdelingene avdelingsfagrådet utgår fra. Følgende fordelingsnøkkel
legges til grunn:

• Opptil 2000 medlemmer: en representant

• Opptil 4000 medlemmer: to representanter

• Opptil 6000 medlemmer: tre representanter

• Opptil 8000 medlemmer: fire representanter

• Over 8000 medlemmer: fem representanter

c) Representanter for landsomfattende grupper av medlemmer i tilknyttede foreninger. Hver
tilknyttet forening med mer enn 25 Tekna-medlemmer kan møte med en representant, og to
representanter hvis den har flere enn 500 Tekna-medlemmer. Representantene må være
medlem av Tekna.
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For kategoriene ovenfor (a til c) brukes medlemstallet ved siste årsskifte før årsmøtet som 
grunnlag for fastsetting av antall representanter. Studentmedlemmer inngår ikke i grunnlaget for 
representasjon. 

d) Fagutvalget og Årsmøtets valgkomité. Disse har ikke stemmerett. Valgkomiteens medlemmer
har likevel stemmerett dersom de er oppnevnt som representanter.

e) Medlemmer av Hovedstyret, Representantskapets valgkomité og Kontrollkomiteen har
møterett.

f) Leder av Lønns- og interesseutvalget, leder av Studentutvalget samt én representant fra
Avdelingsvalget. Disse har ikke stemmerett.

g) Fagutvalget kan invitere andre medlemmer. I tillegg kan personer som er nødvendige for
møtets gjennomføring være til stede.

Avstemming og valg: 

Hver stemmeberettiget representant har én stemme. Det er ikke anledning å stemme med 
fullmakt.  

Årsmøtet foreslår overfor Hovedstyret, gjennom valg, leder, nestleder og medlemmer av 
Fagutvalget. Valg skjer for to år slik at det hvert år velges tre medlemmer eventuelt inkludert 
leder.  

Årsmøtet velger representanter og vararepresentanter til R-møtet, jf Teknas lover § 14 nr 2. 

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av tre personer.  

3.3 Fagutvalget 

Fagutvalget består av leder og syv medlemmer. 

Fagutvalget er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, deriblant leder eller 
nestleder. 

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

Fagutvalget forbereder og innkaller til Faglig årsmøte. 

Fagutvalget skal hvert år sende inn beretning til Hovedstyret om forrige års virksomhet etter 
behandling på Faglig årsmøte. 

§ 4 Økonomi 

Tekna dekker utgifter for Fagutvalgets virksomhet og Faglig årsmøte innenfor rammen av 
foreningens budsjett. 

§ 5 Endring av vedtekter og oppløsning 

Forslag til endring av vedtekter besluttes av årsmøtet, med tilslutning fra minst 2/3 av 
tilstedeværende representanter.  

Vedtak om endring av vedtekter må godkjennes av Hovedstyret.  

Oppløsning vedtas i Teknas Representantskap gjennom lovendring. 

----------ooooo00000ooooo---------- 

Disse vedtekter er vedtatt av Faglig årsmøte 9. – 10. februar 2018 og godkjent av Hovedstyret 22. mars 2018, gitt med 

hjemmel i Teknas lover § 3 nr 9. Vedtektene avløser vedtekter vedtatt av Faglig årsmøte 11. – 12. februar 2011. 

Vedtektens § 3.3 ble endret som følge av lovendring på R-møtet 10.-11. juni 2017.  

Endringer av vedtektene kan bare vedtas av Faglig årsmøte og godkjennes av Hovedstyret. 


