
VEDTEKTER FOR PENSJONISTFORENINGEN VED HiST/NTNU 

Vedtatt på stiftelsesmøtet 20.februar 2003.  Endringer vedtatt på årsmøtet 15. februar 2007, 

årsmøtet 18. februar 2010 og årsmøtet 21. februar 2018. 

§1   Navn 

Pensjonistforeningen HiST/NTNU 

 

§2   Formål 

Foreningens formål er å samle pensjonistene fra tidligere HiST for å ivareta medlemmenes sosiale og 

kulturelle interesser, både gjennom foreningens egen aktivitet og gjennom medlemskap i andre 

pensjonistorganisasjoner. 

Pensjonister fra andre universiteter og høgskoler  kan etter søknad bli medlem. 

 

§3   Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens øverste organ.  Årsmøtet holdes hvert år i februar måned. 

Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene minst to uker på forhånd.  

Vedtekter og evt. vedtektsendringer vedtas av årsmøtet.  

Årsmøtet skal behandle årsmelding og revidert regnskap og budsjettforslag for kommende år. 

Årsmøtet skal foreta nødvendige valg, og det skal behandle innkomne saker/forslag fra 

medlemmene.  Innkomne forslag må være styret i hende minst tre uker før årsmøtet. 

Dersom det kommer opp hastesaker, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.  1Alle årsmøtesaker avgjøres ved alminnelig 

flertall. 

 

§4  Styret 

Styret har ansvar for daglig drift av foreningen. 

Styret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer samt to varamedlemmer. Leder og nestleder 

velges separat. Styret konstituerer seg selv med sekretær og kasserer.   

Styret skal blant annet: 

- Planlegge og gjennomføre foreningens virksomhet for vår- og høstsemesteret, 

Medlemsmøter, turer og andre aktiviteter. 

- Forberede og gjennomføre årsmøtet 

a) Legge fram årsmelding, revidert årsregnskap og fremme budsjettforslag for 

kommende år. Dette innebærer også ev forslag til kontingentendring. 

b) Foreslå valgkomite for kommende år. 

c) Sette valgkomiteen i arbeid med å forberede valget. 

d) Sende ut innkalling til årsmøtet mins to uker før. 

- Sørge for referater fra alle møter og andre arrangement, og sørge for at det er system for 

lagring/arkivering av referat og annen skriftlig informasjon. 

 

  



§5  Valg 

Alle valg skjer på årsmøtet. 

Dersom noen ber om det, skal valg skje skriftlig. 

Leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år og kan gjenvelges. 

Leder og to styremedlemmer velges det ene året, nestleder og ett styremedlem og varamedlem, det 

andre.   

Revisor og vararevisor velges for ett år og kan gjenvelges. 

Valgkomite (to medlemmer) velges for ett år og kan gjenvelges. 

Dersom noen trer ut av styret i valgperioden går varamedlemmet inn som fast medlem av styret fram 

til neste ordinære årsmøte. Har det avgåtte styremedlemmet ett år igjen av funksjonstiden på 

årsmøtetidspunktet, velger årsmøtet nytt styremedlem for ett år. 

Årsmøtet velger også medlemmer og varamedlemmer til eventuelle underkomiteer. 

 

§6  Økonomi 

Foreningen drives med støtte fra NTNU, medlemskontingent og egenandeler ved foreningens 

arrangementer. 

 

§7  Medlemskontingent 

Årsmøtet fastsetter hvert år størrelsen på medlemskontingenten i foreningen. 

 

§8  Tilslutning til andre organisasjoner 

Årsmøtet avgjør om foreningen skal være tilsluttet andre organisasjoner, som for eksempel 

Pensjonistenes Fellesorganisasjon i Trondheim (PFO) (se §2). Eventuelt medlemskap i Norsk 

Pensjonistforbund blir tatt opp i styret. 

 

§9  Medlemsmøter 

Saker som ikke er årsmøtesaker, men som er av interesse for medlemmene, kan tas opp i et 

medlemsmøte. 

 

§ 10  Oppløsning av foreningen 

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare skje på ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er 

eneste sak.  Innkalling med redegjørelse om hvorfor oppløsning skal være medlemmene i hende 

minst tre uker før møtet. Det kreves 2/3 flertall blant de frammøtte for at oppløsning skal være 

godkjent.  Eventuelle midler overføres til NTNU (velferdsmidler). 

 


