ENERGIFORENINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE
UNIVERSITET
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§1
Foreningens navn og formål
1.1
Foreningens navn er Energiforeningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet, navnet forkortes til Energiforeningen eller EF.
1.2
Foreningen har som formål å fremme interessen for Fornybar energi studier ved
NMBU, bidra til å skape faglige og sosiale møteplasser for likesinnede og være et bindeledd
mellom våre medlemmer og næringslivet.
§2
Avstemning
2.1
Kun medlemmer av Energiforeningen har stemmerett ved møter.
2.2
For å gjøre beslutninger gjennom avstemning kreves det simpelt flertall der ikke
annet er opplyst i vedtektene.
2.3
Avstemninger foregår som hovedregel ved håndsopprekning med mindre det kreves
anonym votering av minst en deltaker. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt om ikke
annet er oppgitt.
§3
Medlemskap
3.1
Alle studenter ved NMBU kan melde seg inn i foreningen mot betalt
medlemskontingent. Kontingenten fastsettes på årsmøte etter forslag fra styret.
3.2
Studenter ved bachelor- og masterstudiet Fornybar energi ved NMBU er fritatt fra
medlemskontingent.
3.3
Styret kan vurdere fritak fra kontingent ved forespørsel.
§4
Årsmøte
4.1
Årsmøte er høyeste organ for foreningen og skal avholder hvert år innen utgangen
av februar.
4.2
Innkalling til årsmøte skal sendes ut til medlemmer minst 4 uker før årsmøte.
Medlemmer får tilsendt sakspapirer minst 2 uker før årsmøte.
4.3
Årsmøte skal behandle følgende saker: konstituering, godkjenning av dagsorden,
årsmelding, godkjenning av regnskap for foregående år, godkjenning av budsjett for
inneværende år, fastsetting av kontingent, vedtektsendringer, valg av styre, samt andre
saker styret finner naturlig.
4.4
Saker til årsmøte må være sendt til styret per e-post minst en uke før årsmøte.
4.5
Årsmøte fatter vedtak ved simpelt flertall, med unntak av for vedtektsendringer som
krever 2/3 flertall. Votering skal foregå skriftlig eller elektronisk om minst en person krever

anonym avstemning. Ved personvalg skal votering alltid foregå anonymt og blanke stemmer
teller imot.
§5
Styret
5.1
Styret i foreningen skal bestå av Leder, Nestleder, Økonomiansvarlig,
Aktivitetsansvarlig, Markedsføringsansvarlig, Eviggrønnansvarlig og eventuelt ett
Styremedlem.
5.2
Styret har ansvar for den organisatoriske driften av foreningen og skal iverksette
årsmøtets bestemmelser.
5.3
Styret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede. Ved
stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.
5.4
En fra styret skal være forenings representant i Studentrådet ved MINA. Denne skal
ikke sitte i Studentrådet fra før hvis mulig. Styret velger selv hvem det skal være.
5.5
Styremøte avholdes etter behov og leder er ansvarlig for å kalle inn til styremøte.
5.6
Leder og økonomiansvarlig er ansvarlig for foreningens økonomi. Økonomiansvarlig
stiller med budsjett og regnskap overfor årsmøte. Styret står solidarisk ansvarlig for
økonomien overfor årsmøte.
5.7
Etter årsmøte skal gammelt styre bistå nytt styre med gjennomføring av sine verv i
en måned. Gammelt styre skal avgi en erfaringsrapport. Det skal holdes et overlappsmøte
mellom gammelt og nytt styre.
§6
Ekstraordinært årsmøte
6.1
Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret beslutter det, eller 2/3 av
foreningens medlemmer skriftlig krever det.
6.2
Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er
kunngjort i innkalling. Ellers gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.
§7
Vedtektsendringer
7.1
Vedtektsendringer kan kun foretas ved ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten.
7.2
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Avholdne stemmer teller blankt.
7.3
Vedtektsendringene trer i kraft fra det tidspunkt årsmøte er hevet med mindre
årsmøte vedtar noe annet.
§8
Oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles av ordinært årsmøte, og under
forutsetning om at det er vært oppført på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever
enstemmighet. Årsmøtet avgjør hva foreningens gjenstående midler går til.

