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Vedtekter for Forskerforbundet ved Universitetet i Agder
(Forslag til endring av vedtekter 2019)

§ 1.
Lokallaget består av samtlige medlemmer av Forskerforbundet ved Universitetet i
Agder.

-

§ 2.
Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Lokallagsstyret innkaller til årsmøte og sender ut
endelig dagsorden senest en uke før møtet.
Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 1/3 av medlemmene ønsker det, eller når
lokallagsstyret finner det påkrevd.
Årsmøtet skal:
•

Velge hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i
Agder. Valgperioden er to år.

•

Velge valgkomite. Valgperioden er to år.

•

Behandle regnskap, budsjett, årsmelding og arbeidsprogram.

•

Behandle/uttale seg om saker som legges frem for årsmøtet av
lokallagsstyret eller som medlemmene har meldt inn for styret
senest 2 uker før årsmøtet.

§ 3.
Hovedtillitsvalgt er lokallagets leder ved Universitetet i Agder og representerer
Forskerforbundet etter avtaleverket på institusjonsnivå.
§4

Lokallagsstyret består av hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt fra hvert fakultet og fra
fellesadministrasjonen/avdeling for lærerutdanning (fakultets/enhetstillitsvalgt).
Lokallagsstyret er av årsmøtet gitt myndighet til å forvalte lov og avtaleverk.
Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til
stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Lokallagsstyret skal:
•

følge opp Forskerforbundets politikk.

•

ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

•

ivareta medlemmenes forsknings- og utdanningspolitiske interesser.

•

bistå medlemmer etter lov og avtaleverk.

•

følge opp arbeidsprogrammet.

§5
Arbeidsutvalget består av: Lokallagsleder, nestleder og sekretær.
Lokallagstyret velger nestleder og sekretær blant lokallagets styremedlemmer for en
periode på to år. Valgperioden følger lokallagslederperioden.
Nestleder er ansvarlig for kurs og møter i lokallaget.
Sekretær er ansvarlig for informasjon, medlemsregister og rekruttering.
Arbeidsutvalget har ansvar for å:
•

innkalle til lokallagsmøter og årsmøte.

•

utarbeide forslag til budsjett, årsmelding og arbeidsprogram som legges
fram for årsmøtet.

•

oppnevne representanter til de utvalg/råd der Forskerforbundet er
representert.

•

uttale seg til Universitetet på vegne av Forskerforbundets lokallag.

§6
Tillitsvalgt velges blant Forskerforbundets medlemmer ved det enkelte fakultet eller i
fellesadministrasjonen/avdeling for lærerutdanning. En valgperiode er 2 år og følger
kalenderåret.
Varatillitsvalgt
Ved fakultetene og i fellesadministrasjonen bør det i tillegg til tillitsvalgt, også velges
varatillitsvalgt. For de fakultet som er på to kampus bør det tilstrebes at den
varatillitsvalgte representanten har tilhørighet på den kampusen hvor den
fakultetstillitsvalgte ikke oppholder seg i det daglige. Varatillitsvalgt velges annethvert
år, slik at tillitsvalgt og varatillitsvalgt ikke velges for samme toårsperiode. Det er den
fakultetstillitsvalgte/enhetstillitsvalgte som stiller i møter i henhold til avtaleverket, og
når denne ikke kan møte stiller varatillitsvalgte. På drøftingsmøter ved fakultet/enhet har
den varatillitsvalgte anledning til å stille i delegasjon. I saker hvor den varatillitsvalgte
lokalt følger opp medlemmer, rapporteres det om prosessen til den fakultets/enhetstillitsvalgte. Er det saker som skal løftes opp fra fakultetsnivå/enhetsnivå, er det
den fakultets-/enhetstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte som bringer saken videre.
§7
Valgkomite består av tre medlemmer. Årsmøtet velger to medlemmer. Det tredje
medlemmet velges av lokallagstyret. Valgkomiteen konstituerer seg selv, med leder og
to likeverdige medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle
årsmøtevalg.

§8
Lokallaget kan opprette klubber på fakultets/driftsenhetsnivå.
Lokallagsstyret kan i særskilte tilfeller bestemme hvilket fakultet/driftsenhet det enkelte
medlem av lokallaget tilhører.
§9
Lokallaget kan ikke pådra Forskerforbundet økonomiske forpliktelser ut over det som er
stilt til disposisjon av Representantskapet/hovedstyret i Forskerforbundet.
§ 10
Alle henvendelser til sentrale myndigheter og sentrale tjenestemannsorganisasjoner/
hovedsammenslutninger skal gå gjennom Forskerforbundet sentralt som avgjør om
saken skal fremmes. Forskerforbundet sentralt varsles om sammensetningen av
lokallagsstyret og skal oversendes regnskap, budsjett, årsberetning og eventuelt
arbeidsprogram.
§ 11
Forslag om endring av vedtektene for lokallaget kan behandles av årsmøtet dersom
forslaget har vært sendt ut sammen med dagsorden.
Endringer av vedtektene for lokallaget krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på
årsmøtet.
Vedtektene for lokallaget skal godkjennes av hovedstyret i Forskerforbundet.
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