
 
 

Notat 

Til: Generalforsamling 

 

Fra: Styret v/styreleder 

 

Dato: 24.03.2021 

 

Sak: Forslag til vedtektsendringer 

 

Innledning og bakgrunn for endring 

Styret i FTU vil i anledning generalforsamlingen 2021 fremme forslag til endringer av gjeldende vedtekter 

22.03.2017. 

 

FTU har i løpet av 2020 startet arbeidet med å lage en ny strategi for å bedre spisse sitt arbeid og på sikt 

øke medlemsbasen. Som en del av dette arbeidet har FTU utviklet en ny visjon, som igjen legger føringer for 

FTUs aktiviteter fremover. Det har derfor vært naturlig å oppdatere FTUs formål som beskrevet i vedtektene 

(ref. §2).  

 
FTUs strategi er fortsatt under utvikling, men den nye visjonen er som følger: «Vitenskap, teknologi og 
innovasjon for bærekraftig utviklingssamarbeid».  
 
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. Ingen av 

de foreslåtte endringene strider mot Teknas lover. 

 
Oversikt over endringer 
Styrets forslag til endringer: 

 

1. Endre formuleringen til §2 «Formål» i henhold til ny visjon 

 

Beskrivelse av endringsforslag: 

 

I dag er følgende formål definert i vedtektene, §2:  

  

 «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.» 

 

Forslag til ny formulering av §2: 

 



«FTU skal fremme vitenskap, teknologi og innovasjon i utviklingssamarbeid ved å skape bevissthet, 

dele kunnskap og etablere samarbeid. FTU skal synliggjøre teknologiens potensial til å oppnå FNs 

bærekraftsmål for beslutningstakere, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner.» 

 

Begrunnelse til endringsforslag: 

 

Med bakgrunn i FTUs nye visjon er det naturlig å oppdatere formålsformuleringen slik at den bedre 

gjenspeiler retningen FTU ønsker å ta fremover. Samtidig som den ivaretar FTUs kjerne som et forum med 

fokus på teknologitilpasninger i utviklingssamarbeid, er den nye formulering mer i tråd med det stadig 

økende fokuset på bærekraft, som har vært underliggende tematikk i nesten alle temamøter FTU har 

arrangert de siste årene. I tillegg ser man at det er et økende fokus på bærekraft hos mulige 

samarbeidspartnere, som for eksempel andre Tekna netteverk og foreninger. Men i motsetning øvrige 

nettverk i Tekna, som ofte tar for seg tematikken i en nasjonal kontekst, skiller FTUs seg ut ved å fokusere 

på hvordan teknologi fremmer bærekraftsmålene i en global kontekst gjennom utviklingssamarbeid. 

 

I tillegg er dagens formulering noe utdatert da den presiserer at FTU skal arbeide for å rekruttere nye 

ressurser til utviklingssamarbeid, et mål som er vanskelig for FTU å oppnå direkte. FTU ønsker heller å  

påvirke og indirekte bidra til at andre aktører jobber for et mer bærekraftig utviklingssamarbeid. 

 

Den nye formuleringen skiller seg også noe fra dagens formulering ved å inkludere andre 

målgrupper. Dette vil kunne gi flere muligheter til å utvide, men også konkretisere FTUs medlemstilbud i 

fremtiden. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Maria H. Hardie 

Styreleder  

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid




