Vedtekter for Histoteknikerforeningen
Vedtatt første gang 25.02.1972
Endringer av 15.02.1980, 13.02.1981, 12.02.1983, 09.02.1985, 16.03.2012

§ 1.

Formål.
Foreningens formål er:
a) Å samle teknisk personell ved histologiske laboratorier i en landsomfattende forening.
b) Som forening å ivareta medlemmenes faglige interesser, skape kontakt og utveksle faglige erfaringer med å
tilby faglige møter og kurs.
c) Foreningen skal være upolitisk.
d) Foreningens overskudd skal brukes til foreningens virksomhet og dens medlemmer.
e) Foreningen skal dele ut stipend til medlemmene etter egne retningslinjer, se § 8.d

§ 2.

Medlemskap.
a) Søknader behandles og avgjøres av styret. Styret har rett til å godkjenne søkere som praktiserer innen
nærliggende fagområder.
b) Utmeldelse skal skje skriftlig innen utgangen av året.

§ 3.

Kontingent.
a) Kontingenten fastsettes årlig på årsmøte.
b) Kontingenten betales innen årsmøtet avholdes.

§ 4.

Årsmøtet.
a) Styret innkaller skriftlig til årsmøte senest 21 dager før møtet holdes.
b) Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april.
c) Årsmøtet skal alltid ha følgende saker til behandling:
Årsberetning.
Godkjenning av styrets regnskap.
Fastsettelse av kontingent.
Fastsettelse av stipend.
Valg.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 31. desember.
Forslag til valgkomiteen må være innlevert før 1. november.

§ 5.

Ekstraordinært årsmøte.
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når 25% av foreningens medlemmer forlanger det. Styret skal om de
ønsker kunne innkalle til ekstraordinært årsmøte når de finner det nødvendig.

§ 6.

Styret.
a) Styret består av leder, nestleder og 6 styremedlemmer.
b) Minst ett av styremedlemmene bør så langt som mulig komme fylkessykehusene til gode. Laboratorier utenfor
sykehussektoren skal ha minst 1 representant i styret.
c) Styret velges av årsmøtet. Medlemmene kan stemme ved fullmakt. Valgene er skriftlige. Leder og nestleder
velges særskilt. Funksjonstiden er 2 år. Leder og nestleder skal ikke være på valg samme år, men to
styremedlemmer skal være på valg samme år som leder.
d) Styret velges ved alminnelig flertall.
e) Styret selv velger en kasserer.
f) Foreningen kan utbetale styrehonorar til styremedlemmer årlig. Utbetaling av styrehonorar og annet
godtgjørelse skal ikke overstige kr. 4000,- årlig.
g) Leder og nestleder har fullmakt til å signere ulike dokumenter hver for seg.

§ 7.

Endring av vedtekter
h) Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret innen 31. desember.
i) Forslag må være sendt til medlemmene innen 21 dager før årsmøte.
j) Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall av de som er fremmøtte eller representert ved fullmakt.

§ 8.

§ 9.

Alminnelige bestemmelser.
a) Ordinært medlemsmøte holdes minimum 2 ganger pr. år.
b) Medlemmer som ikke har betalt innen 2 år strykes, men deres betalingsansvar bortfaller ikke for de år som har
gått.
c) Styret utnevner nødvendige komiteer.
d) Årsmøtet fastsetter årlig en sum til stipend. Styret bestemmer etter søknad, på fastsatt skjema, hvem som
tildeles stipend.
Oppløsning av foreningen.
a) Spørsmål om foreningens oppløsning behandles på samme måte som for endring av vedtekter.
b) I tilfelle foreningen skulle bli besluttet oppløst, skal siste årsmøte avgjøre hva foreningens eventuelle midler
skal brukes til.

