VEDTEKT FOR TEKNAS ETISKE RÅD
1.

Formål

Etisk råd skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.
Etisk råd er Hovedstyrets organ for behandling og forberedelse av saker av etisk karakter, jf.
Teknas lover § 22
2.

Mandat

Etisk råd skal legge til grunn Teknas foreningspolitiske mål og verdigrunnlag i sitt arbeid.
Etisk råd skal ta initiativ i, og synliggjøre, etiske spørsmål i foreningen og samfunnet forøvrig
samt bidra til at medlemmene engasjerer seg. Etisk råd skal der det er naturlig samordne
sakene med andre sentrale utvalg. Saker av betydning for foreningen som helhet skal
forelegges Hovedstyret til behandling.
Etisk råd skal holde Teknas etiske retningslinjer oppdatert og foreslå endringer overfor
Hovedstyret.
Etisk råd skal gi innspill til Hovedstyret i den årlige budsjettprosessen, til oppgaver og
prioritering av foreningens virksomhet, og bidra i beslutninger som berører foreningens
interesser.
Etisk råd skal behandle saker knyttet til Teknas etiske retningslinjer, jf. Teknas lover §§ 6, 7
og 21.
3.

Organisering

Etisk Råd oppnevnes av Hovedstyret og består av åtte medlemmer. Funksjonstiden er tre år,
slik at henholdsvis tre, tre og to medlemmer uttrer hvert tredje år. Gjenoppnevning kan foregå
en gang. Leder oppnevnes av Hovedstyret for et år av gangen.
En innstilling som grunnlag for Hovedstyrets oppnevning utarbeides av styresekretær i
samarbeid med generalsekretærens stab, samt en til to personer med erfaring som rådsmedlem
eller god kjennskap til rådets virksomhet.
Etisk råd skal avgi årsrapport for sin virksomhet til Hovedstyret.
4.

Økonomi og sekretariat

Tekna dekker utgifter for Etisk råd innenfor rammene av foreningens budsjett. Teknas
generalsekretariat er sekretariat for rådet.
5.

Endring av vedtekter og oppløsning

Endring av disse vedtektene besluttes av Hovedstyret.
-o0oTeknas Representantskapsmøte kan oppløse Etisk råd gjennom lovendring.
Disse vedtekter er gitt med hjemmel i Teknas lover § 22 nr. 6 og er vedtatt av Hovedstyret 13. mars 2008 og
senere revidert 13. februar 2020 og 29. oktober 2021.

