
V E D T E K T E R 

 

for 

Norske Sivilingeniørers Forening (NIF)s 

etatsforening ved 

Universitetet i Oslo 

 
Vedtatt av årsmøtet den 13. desember 1999. 

Godkjent av NIF-S den ………. 

 

§1 NAVN OG FORMÅL 
 Etatsforeningen er en del av NIF Statlig sektor (NIF-S) i Norske Sivilingeniørers 

            Forening (NIF) og omfatter alle medlemmer ved Universitetet i Oslo (UiO) og                        

            institusjoner nær knyttet til UiO, (randsoneinstitusjoner).  

 

Etatsforeningen er opprettet i samsvar med NIF-S’ vedtekter §3. Etatsforeningens  

oppgaver er å ta seg av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme de formål  

som er nevnt i NIFs lover §2, punktene 1,2 og 6. 

 

§2 LEDELSE 
 Etatsforeningen ledes av et styre med årsmøtet som overordnet organ. 

 

§3 MEDLEMMER 
Et hvert medlem av NIF som har hovedstilling ved UiO eller en av randsone- 

institusjonene er i alminnelighet automatisk tilsluttet etatsforeningen. 

 

Det kan av hensyn til Tjenestetvistlovens §4, siste ledd, jfr § 3, siste ledd, ikke opptas 

som medlemmer andre enn NIF-medlemmer. 

 

Etatsjefer og andre sjefer med administrativt ansvar i etaten kan av styret i NIF-S fritas 

for å delta i etatsforeningen når spesielle hensyn tilsier det, og uten at de derved utgår 

som medlem av NIF-S. 

 

§4 STYRET 
 Styret skal bestå av minst 3 medlemmer: Leder, sekretær og et styremedlem. 

 Styret og to varamedlemmer for styremedlemmene velges på årsmøtet. 

 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer (iberegnet varamedlem) er tilstede. 

 Styret fører protokoll over styremøter og årsmøter. 

 Styret skal på årsmøtet, og for øvrig i rimelig utstrekning, orientere medlemmene 

 om sin virksomhet. 

 Styret skal bistå NIF-S med uttalelser og gi råd i saker som NIF-S forelegger. 

 Styret skal gi melding til NIF-S om valg og vedtektsendringer og på anmodning  

 sende ajourført medlemsliste. 



§5 ÅRSMØTET 
 Etatsforeningens årsmøte holdes etter styrets bestemmelse, hvert år innen 20. desember. 

 Valg og konstitusjonsbeslutninger foretas på årsmøtet. Innkalling vedlagt dokumenter 

 og dagsorden skal skje med minst 2 ukers varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel når styret eller halvparten av 

medlemmene krever det. 

 

Årsmøtet fatter sine beslutninger i andre saker enn vedtektsendringer med enkelt flertall 

blant de møtende medlemmer. Lovlig innkalt møte er beslutningsdyktig uansett hvor 

mange som møter, men det kan bare fattes vedtak i saker som står på sakslisten i 

innkallingen. Medlemmer som er forhindret fra å møte, kan gi andre medlemmer skriftlig 

fullmakt til å stemme for seg på møtet, dog slik at hvert medlem bare kan bruke én 

fullmakt. 

 

Årsmøtet velger styrets leder, medlemmer og varamenn for 1 år om gangen. 

 

Årsmøtet velger hvert år en valgkomite på 2 medlemmer for innstillinger til neste 

årsmøtes valg. 

 

Årsmøtet velger etatsforeningens tillitsvalgte overfor NIF og NIF-S og eventuelle 

representanter til institusjonenes organer. Styret kan utpeke midlertidige tillitsvalgte 

/representanter med gyldighet frem til neste årsmøte. 

 

§6 MEDLEMSMØTER 
 Medlemsmøter holdes etter styrets bestemmelse. 

 

§7 ØKONOMI 
Årsmøtet kan pålegge medlemmene en kontingent til dekning av utgifter som 

etatsforeningen finner nødvendig. Alminnelige utgifter til lønnsarbeidet dekkes av NIF. 

 

§8 VEDTEKTSENDRING – OPPLØSNING 
 Årsmøtet vedtar vedtektsendringer med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Vedtak er ikke gyldig før de er godkjent av NIF-S’s styre. Vedtektsendringer skal for å 

kunne behandles av årsmøtet være tilstilet medlemmene som vedlegg til årsmøte 

innkallingen. Vedtak om oppløsning av etatsforeningen krever minst 2/3 flertall i lovlig 

innkalt årsmøte, hvor saken står på dagsorden og begrunnet forslag er vedlagt 

møteinnkallingen. 

 

 

 

 

 

Disse vedtektene er gitt med hjemmel i vedtekter for NIF-S av etatsforeningens årsmøte 

den 13. desember 1999.  Endringer av vedtektene kan bare gjøres av etatsforeningens 

årsmøte. 


