
Vedtekter for Toastens Organisasjon for Alle
Studenter Til Jernets Ære og Riket Norge

September 25, 2018

§1 Foreningen

§1.1 Navn
Foreningens navn er Toastens Organisasjon for Alle Studenter Til Jernets Ære
og Riket Norge.

§1.2 Formål
Foreningens formål er å spre toastglede, og ansvarlig toasting ved Institutt for
Informatikk.

§1.3 Definisjon
Studentforeningen definerer toast som to bakverk med minimum et meieripro-
dukt og/eller et kjøttprodukt mellom. Alternativt kan det brukes vegansk er-
statning. Toasten må varmebehandles på begge sider. Alt dette gjelder innenfor
rimelighetens grenser.

§2 Medlemmer

§2.1 Definisjon
Medlemmer av foreningen er personer som har betalt medlemskontingent.

§2.2 Medlemskap
Medlemmer innehar medlemskap i ett semester av gangen.

§2.3 Kontingent
Medlemskontingenten er 30 kr.
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§3 Styret

§3.1 Konstituering
Etter generalforsamling konstituerer styret seg selv.

§3.2 Verv
Styret skal bestå av 4 til 6 medlemmer, hvor vervene toastmaster, nestleder
og økonomiansvarlig er faste. Andre verv kan opprettes etter behov fra styret,
av styret. Styret kan også oppnevne ressurspersoner. Disse kan delta aktivt i
styrets arbeid, men har ingen formell stemmerett.

§3.3 Valgbarhet
Alle medlemmer i foreningen er valgbare til styret forutsatt at 1

2 av styret er
ifi-studenter eller ta fag ved ifi.

§3.4 Funksjonstid
Foreningens styremedlemmer har normalt en funksjonstid frem til neste or-
dinære generalforsamling.

§4 Generalforsamling

§4.1 Myndighet
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet, og er beslutningsdyktig
når minst 10 personer eller 1

5 av medlemmene er tilstede

§4.2 Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes i starten av høstsemesteret. Ekstraordinær
generalforsamling kan avholdes om et flertall i styret, eller 1

5 av medlemmene
ønsker det

§4.3 Innkallling
Styret innkaller til generalforsamling. Foreløpig dagsorden offentliggjøres minst
3 dager før generalforsamlingen skal holdes.

§4.4 Vedtakelse
Forslag til vedtektsendring skal behandles på generalforsamling og må ha minst
2
3 flertall for å vedtas
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§4.5 Saksforslag
Forslag til vedtektsendringer og saker som ønskes tatt opp på generalforsamling
må være styret i hende senest 48 timer i forveien.

§4.6 Mistillit
Ved ekstraordinære generalforsamlinger kan medlemmer av styret erstattes/fjernes
dersom minst 2

3 stemmer for dette.

§4.7 Oppløselse
Studentforeningen oppløses dersom alle medlemmer tilstede ved generalforsam-
lingen stemmer for det.

§5 Studentforeningens midler

§5.1 Bruk
Studentforeningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål.

§5.2 Oppløselse
Alle midler som foreningen innehar ved oppløsning skal overføres til Fordeling-
sutvalget ved Institutt for Informatikk.
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