Notat
Til: Generalforsamling
Fra: Styret v/styreleder
Dato: 01.03.2017
Sak: Forslag til vedtektsendringer
Innledning
Styret i FTU vil i anledning generalforsamlingen 2017 fremme forslag til endringer av gjeldende vedtekter
datert 28.04.15.
Bakgrunnen for forslaget er å få et mindre styre og forenkle prosessen med valg av medlemmer til styre og
valgkomité.
Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse.
Endring av vedtektene må vedtas av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Vedtektene må ikke stride mot Teknas lover. Jf. vedtektenes § 10.
Føringer fra Tekna
Styret i FTU står fritt til å foreslå endringer i vedtekter så fremt disse ikke strider mot Teknas lover. For øvrig
stiller Tekna seg positiv til endringen som er hensiktsmessig for fremtidige generalforsamlinger. Ingen av de
foreslåtte endringene strider mot Teknas lover.
Oversikt over endringer
Styrets forslag til endringer har følgende hovedkonsekvenser for vedtektene:
Styret:
1. Styret reduseres fra 9 til minimum fem og maksimum 7 medlemmer
2. Minimumskravet til antall styrerepresentanter som er medlemmer av Tekna – Teknisknaturvitenskapelig forening reduseres fra 5 til 2.
3. Kravet til årlig utskifting av styret reduseres.
Valgkomite:
1. Valgkomitéen reduseres med en person ved at varamedlemmet bortfaller
2. Minimumskravet til antall representanter som er medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig
forening reduseres fra 2 til 1.
Med vennlig hilsen
Peter Molthe
Styreleder
Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Gjeldende vedtekter

Forslag til ny tekst

Strøket/endret tekst er overstrøket

Ny/endret tekst er understreket

§6.

§6.

STYRET

STYRET

Styret består av leder og 8
medlemmer. Lederen velges for ett år,
de øvrige for to år.
Hvert år uttrer 4, henholdsvis 5
styremedlemmer. Styret velger selv
sin nestleder.

Styret består av leder og mellom 4 og
6 medlemmer. Lederen velges for ett
år, de øvrige for to år.

Minst 5 av medlemmene skal være
medlemmer av Teknisknaturvitenskapelig forening Tekna.

Minst 2 av medlemmene skal være
medlemmer av Tekna – Teknisknaturvitenskapelig forening.

Minst ett nytt styremedlem skal inntre
hvert år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 Styret er beslutningsdyktig når minst 4
medlemmer er tilstede.
medlemmer er tilstede – deriblant
leder eller nestleder.

§7

VALGKOMITE

Valgkomiteen består av leder, 2
medlemmer og 1 varamedlem.
Valgkomiteen velges for minst ett år.
Minst 2 av medlemmene skal være
medlemmer av Tekna.

§7

Kommentarer til
forslaget

VALGKOMITE

Valgkomiteen består av leder og 2
medlemmer.
Leder og medlemmer velges for minst
ett år.
Minst 1 av medlemmene skal være
medlem av Tekna – Teknisknaturvitenskapelig forening.

Bakgrunnen for
forslaget er å
forenkle
valgprosessen til
styret ved å
redusere antall
styremedlemmer,
redusere
minimumskravet til
antall medlemmer
som har
medlemskap i
Tekna og redusere
kravet til årlig
utskifting av
medlemmer.

Bakgrunnen for
forslaget er å
forenkle
valgprosessen til
valgkomitéen ved å
ikke ha varamedlem
og redusere
minimumskravet til
antall medlemmer
som har
medlemskap i
Tekna.

VEDTEKTER
for
Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU)
(Tidligere Norsk Bistandsforum (NBF) og NIFs Bistandsforum)
Vedtatt på konstituerende generalforsamling 29. mars 1978, med endring vedtatt på generalforsamling 29.4. 1982, 26.4. 1984, 23.5. 1985, 6.6. 1990, 26.4. 1995, 4.6. 2002, 8.6.2004,
7.3.2011 og 28.4.2015.

§1

§2

NAVN OG TILKNYTNING
Gruppens navn er Forum for teknologi og utviklingssamarbeid FTU. FTU er tilknyttet
Teknisk-naturvitenskapelig forening Tekna.

FORMÅL

FTU skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i
og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid.
FTU skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger.
FTU skal også arbeide for å rekruttere nye ressurser til utviklingssamarbeid og arbeide
for at de norske ressursene blir best mulig benyttet i de områder som omfattes av norsk
utviklingssamarbeid.

§3

MEDLEMSKAP
1.
Personlige medlemmer:
Personer med erfaring fra utviklingssamarbeid, personer som ønsker å arbeide i
utviklingsland eller personer med interesse for utviklingsvirksomhet – slik at FTU kan
være et bredt forum for faglig erfaringsutveksling og kontakt mellom personer fra
forskjellige fagområder med interesse for utviklingslandenes teknologiske og
økonomiske utvikling.

2.
Institusjonelle medlemmer:
Interesserte bedrifter, konsulentfirmaer, foreninger, institusjoner, offentlige så vel som
private.
3.
Studentmedlemmer:
FTU mener rekruttering til utviklingssamarbeid er viktig for å opprettholde og
videreutvikle Norges internasjonale engasjement for utviklingssamarbeid. FTU skal
fungere som brobygger mellom studenter med interesse for internasjonalt arbeid og
fremtidige arbeidsgivere. FTU vil fortrinnsvis rette seg mot teknologistudenter
Søknad om medlemskap sendes styrets sekretariat.

§4

STEMMERETT
Hvert medlem har èn stemme. Institusjonelle medlemmer utøver sin stemmerett på
generalforsamlingen gjennom èn representant hvis navn på forhånd skal være oppgitt
til styret.

§5

GENERALFORSAMLING
FTUs høyeste myndighet er generalforsamlingen som skal avholdes før 15. april hvert
år. Varsel skal sendes 6 uker før generalforsamling, innkalling sendes 4 uker før og
sakspapirer 2 uker før.
På generalforsamlingen skal behandles:
1.
2.
3.
4.
5.

Årsberetning
Økonomi
Valg av styre
Valg av valgkomite
Andre saker nevnt i innkallingen.

Generalforsamlingen kan bare treffe vedtak i saker som er nevnt i innkallingen til
møtet.
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sendt styret senest en
uke etter at varsel er sendt ut.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når styret finner det nødvendig eller
når minst 10 medlemmer krever det.

§6.

STYRET
Styret består av leder og 8 medlemmer. Lederen velges for ett år, de øvrige for to år.

Hvert år uttrer 4, henholdsvis 5 styremedlemmer. Styret velger selv sin nestleder.
Minst 5 av medlemmene skal være medlemmer av Teknisk-naturvitenskapelig
forening Tekna.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede – deriblant leder eller
nestleder.

§7

VALGKOMITE
Valgkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen velges
for minst ett år. Minst 2 av medlemmene skal være medlemmer av Tekna.

§8

ØKONOMI
FTU finansieres ved medlemskontingent og bidrag. Virksomheten for øvrig søkes
finansiert ved bidrag og deltakeravgifter.

§9

SEKRETARIAT
Tekna utfører sekretariatsoppgavene for FTU.

§10

VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene må vedtas av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de
avgitte stemmer. Vedtektene må ikke stride mot Teknas lover.

§11

OPPLØSNING
For oppløsning av FTU kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer på to
etterfølgende ordinære generalforsamlinger. Ved oppløsning tilfaller midlene Tekna
som skal bruke disse innenfor foreningens arbeidsområde.

Oppdatert etter generalforsamlingen 28.04.2015

