Vedtekter for Parat UiO
Vedtatt på årsmøtet, 9. mars 2011

§1
Organisasjon
Parat UiO (2005-), er en etterfølger av Universitetsbetjentenes forening (1910-1918),
Universitetsfunktionærenes forening (1918-1919), UTF: Universitetstjenestemændenes
forening – senere Universitetstjenestemennenes forening (1918-1979), LUHF: Landsforbund
for Universitets-, Høgskole- og Forskningspersonell (1980-1999), og 2fo-UiO: Flerfaglig
FellesOrganisasjon – 2fo-UiO (2000-2004). Parat UiO er gjennom sitt forbund tilsluttet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Seksjon Stat (YS-S) og er partipolitisk uavhengig.

§2
Formål
Foreningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige,
arbeidsrettslige, arbeidsmiljømessige, sosiale og kulturelle interesser, enten direkte eller
gjennom sitt forbund – Parat.

§3
Foreningens ledelse
1.

Foreningen skal ledes av et styre på 9 styremedlemmer, samt leder og nestleder.
Det kan velges inntil tre varamedlemmer valgt inn som 1. varamedlem, 2. varamedlem
og 3. varamedlem.
Varamedlemmene møter ved varslet frafall av styremedlemmer til styremøtene.
Varamedlemmene har møterett, men ikke møteplikt.
Varamedlemmene har stemmerett når de møter for et styremedlem.

2.

Styret oppnevner representanter til styrer, utvalg og råd innenfor foreningens
organisasjonsområde, samt tillitsvalgte ved fakultet og avdelinger etter forslag fra de
respektive enhetenes medlemmer. Styret innstiller medlemmer til valgkomitéen. Det
skal minimum avholdes 4 styremøter i året.

3.

Styret kan opprette et arbeidsutvalg (AU) som består av leder, nestleder og opptil to
styremedlemmer. Styret kan delegere fullmakter slik at arbeidsutvalget har
avgjørelsesmyndighet for kontorets daglige drift.

4.

Leder er hovedtillitsvalgt for medlemmene ved UiO, og står ansvarlig for foreningens
daglige drift.

5.

Det føres referat fra styremøtene. Foreningens midler skal være innsatt på egen konto.
Det føres regnskap over inntekter og utgifter. Regnskapet godkjennes av årsmøtet og
undertegnes av protokollkomitéen (se § 4.3)

6.

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av styremedlemmene, og der enten leder eller
nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme.

§4
Årsmøte
1. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av
mars måned og innkalles av styret med to ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet må være styret skriftlig i hende innen 15. februar. Sammen med innkalling til
årsmøtet utsendes årsberetning, regnskap, budsjett og innkomne saker, og om mulig
valgkomiteens forslag.
2. Alle medlemmer ved UiO har stemmerett ved personlig fremmøte.
Pensjonistmedlemskap gir rett til observatørstatus.
3. På årsmøtet skal følgende dagsorden følges:
Åpning/valg av møtedirigent, møtesekretær, tellekorps, samt to medlemmer som skal
underskrive møtereferatet sammen med møtesekretæren (protokollkomitéen).
I.
II.
III.
IV.
V.

Årsberetning
Regnskap
Budsjett
Innkomne saker/forslag
Valg

Under punkt V. valg, velges styret i følgende rekkefølge:
a)
leder
b)
nestleder
c)
9 styremedlemmer
d)
1. varamedlem, 2. varamedlem og 3. varamedlem
e)
valgkomité på tre medlemmer, samt 1 vara.
Valgkomiteen velger selv sin leder
4. Funksjonstid:
a) Funksjonstiden for styremedlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer er to år,
dog slik at halve styret velges hvert år.
b) Valgkomitéen velges for to år, dog slik at halve valgkomitéen velges hvert år,
såfremt det er mulig.
5. Alle valg foregår skriftlig såfremt det foreligger mer enn et forslag.
6. Valgkomiteen skal i sitt forslag søke å sette sammen et styre slik at det blir mest
mulig allsidig og representativt sammensatt.

§5
Ekstraordinært årsmøte
1. Ekstraordinært årsmøte avholdes såfremt styret eller ¼ av medlemmene ønsker det.
2. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst to ukers varsel.
3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§6
Endring av vedtekter
Endring av foreningens vedtekter kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med
2/3 flertall av de fremmøtte eller når Parats vedtekter krever lokale justeringer.

§7
Eksklusjon
Medlemmer som motarbeider eller handler i strid med Parats vedtekter kan bli ekskludert.
Parat UiOs medlemmer er alle medlemmer i Parat sentralt og eksklusjon skjer derfor i
henhold til Parats sentrale vedtekter.

§7
Oppløsning
Vedtak om oppløsning av Parat UiO krever ¾ flertall av de møtende representanter i to
påfølgende ordinære årsmøter. Årsmøtet som fatter vedtak om oppløsning, skal samtidig gjøre
vedtak om fordeling av midler og eventuelle andre aktiva.

