
Vedtekter for MIKRO: Linjeforeningen for Robotikk og

Intelligente Systemer

§1 Navn

Foreningens navn er MIKRO: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer

§2 Form̊al

Studentforeningens form̊al er å fremme det sosiale miljøet blant medlemmene, og å orientere sine
medlemmer om faglig relevante foredrag, ekskursjoner og annen virksomhet.

§3 Medlemmer

Medlemmer er studenter ved Institutt for Informatikk og g̊ar p̊a bachelorprogrammet “Infor-
matikk: Robotikk og Intelligente Systemer”, “Informatikk: Nanoelektronikk og Robotikk”, eller
masterprogram som bygger videre p̊a disse, samt de som i sin virksomhet har direkte tilknytning
til programmene.

§4 Kontingent

Studentforeningen har ingen medlemskontingent.

§5 Styret

a. Styret skal best̊a av seks til åtte medlemmer, hvor vervene leder, nestleder og kasserer er
faste og velges direkte. Verv for de øvrige styremedlemmene opprettes og fordeles etter
behov av styret.

b. Styret konstituerer seg selv etter Generalforsamling.

c. Styret har rett til å oppnevne ressurspersoner. Disse kan delta aktivt i styrets arbeide, men
har ingen formell stemmerett.

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er studentforeningens høyeste myndighet. Den er beslutningsdyktig n̊ar
minst 10 personer som er medlemmer av studentforeningen er tilstede.
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§7 Vedtekstsendringer

Forslag til vedtektsendring skal behandles p̊a generalforsamling, og m̊a f̊a minst 2⁄3 flertall for å
bli vedtatt.

§8 Hold av generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes i starten av høstsemesteret. Ekstraordinær generalforsam-
ling avholdes n̊ar styret, eller minst 10 medlemmer av studentforeningen ønsker det.

§9 Innkallelse til generalforsamling

Styret innkaller til generalforsamling.

a. Foreløpig dagsorden offentliggjøres minst tre dager i forkant av ordinær generalforsamling.
For ekstraordinær generalforsamling minst en dag i forveien.

b. Annonsering av generalforsamling skal gjøres via studentforeningens sosiale kanaler, minst
1 uke i forveien. Det skal ogs̊a henges opp A3 plakat p̊a Algol.

§10 Forslag til vedtektsendring

Forslag om vedtektsendring og andre saker som søkes tatt opp p̊a generalforsamling m̊a være
styret i hende senest 48 timer i forveien; for ekstraordinær generalforsamling 24 timer i forveien.

§11 Valg til styret

Kun medlemmer (jamfør §3) kan stille til styrevalg. Valg av styremedlemmer avgjøres ved simpelt
flertall p̊a ordinær generalforsamling.

§12 Midler

Studentforeningens midler skal brukes i henhold til foreningens form̊al.

§13 Oppløselse

Foreningen kan oppløses ved at minst 2⁄3 av de stemmeberettigede medlemmene p̊a to etterfølgende
ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler for-
valtes av Fordelingsutvalget (FU).
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