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§ 1 Tilknytning og status
Forskerforbundet ved NMBU er Forskerforbundets lokallag ved NMBU. Lokallaget skal ivareta
medlemmenes interesser på NMBU og bistå medlemmene etter lov- og avtaleverk.
Forskerforbundets vedtekter gjelder for lokallaget og vedtektene er utfyllende i forhold til
disse.
§ 2 Medlemmer
Medlemskap i Forskerforbundet er åpent for ansatte i vitenskapelig, teknisk-administrativ eller
annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning. Medlemskap avgjøres i tvilstilfeller av
Hovedstyret.
§ 3 Organer
Forskerforbundet ved NMBUs organer er:
• årsmøtet
• styret
§ 4 Styret
Styret står for den daglige driften av lokallaget. Styret skal bl.a. sammenkalle til lokallagsmøter og
årsmøte, utarbeide forslag til budsjett, årsmelding og arbeidsprogram, rekruttere nye medlemmer
og oppnevne representanter til verv, utvalg og råd ved NMBU. Det føres referat fra styremøtene.
Styret er ansvarlig for å holde medlemmene informert, og for at det er etablert
tillitsvalgtordninger ved fakulteter og enheter.
Lokallagsstyret settes så langt det er mulig sammen slik at det tas hensyn til representasjon fra
ulike stillingsgrupper (vitenskapelige, administrative og andre faglige stillinger), fag- og
utdanningsretninger, samt kjønn og eventuell geografisk spredning. Styret skal bestå av 10
medlemmer, inkludert leder og hovedtillitsvalgt. Styrets sammensetning skal bestå av 1 lokal
tillitsvalgt fra hvert av de 7 fakultetene og 1 lokal tillitsvalgt fra Universitetsadministrasjonen med
personlige varamedlemmer. Styret velger nestleder blant styremedlemmene. Leder, nestleder og
hovedtillitsvalgt utgjør lokallagets arbeidsutvalg. Sekretær/koordinator er også sekretær for
arbeidsutvalget.
Leder og hovedtillitsvalgt velges på årsmøtet for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene
med varamedlem velges for to år av gangen. For å sikre kontinuitet i styret vil 4 nye
styremedlemmer velges annethvert år. Når det er flere enn en kandidat til vervet som tillitsvalgt og
vara, velges disse gjennom elektroniske valg. I forkant av valget kan det gjennomføres enhetsvise
valgmøter. Valgene gjennomføres i forkant av årsmøtet. De som blir valgt som lokale tillitsvalgte
innstilles også til valg som styremedlemmer på årsmøtet. Ved fratreden av et styremedlem i
løpet av valgperioden må ny representant utpekes og deretter konstitueres til styret. Nytt valg vil
bli holdt i forkant av neste årsmøte.

Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret møtes normalt 6-7 ganger i året.
§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er lokallagets øverste organ. Årsmøtet innkalles av lokallagsstyret som også sender ut
dagsorden og sakspapirer minst to uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte holdes når
lokallagsstyret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det.
Årsmøtet velger leder, hovedtillitsvalgt og valgkomité, samt de enhetsvise lokale tillitsvalgte som
styremedlemmer/vara.
Årsmøtet skal behandle regnskap, budsjett, årsmelding og eventuelt
arbeidsprogram og behandle eller uttale seg om saker som legges frem for årsmøtet av
lokallagsstyret eller av medlemmene.
På hvert årsmøte velges en møteleder som leder årsmøtet. To representanter velges for å godkjenne
protokollen. To representanter velges som tellekorps.
Årsmøtet vedtar evt. godtgjøring til leder, hovedtillitsvalgt og styremedlemmer.
§ 6 Valgkomité
Valgkomiteen består av én leder og minst én person fra hver enhet. Medlemmene kan gi
valgkomiteen forslag på kandidater til lokallagets leder, hovedtillitsvalgt og enhetsvise lokale
tillitsvalgte (som også vil utgjøre styrets medlemmer) innen 31. januar det året årsmøtet skal
holdes. Valgkomiteen skal tilstrebe å få fram kandidater innenfor ulike stillingsgrupper og kjønn.
§7
Leder og hovedtillitsvalgt er Forskerforbundets øverste representanter ved NMBU. Lokale
tillitsvalgte på fakultetene og i Universitetsadministrasjonen representerer forskerforbundet i
forhold til avtaleverket. For funksjoner utover dette konstituerer styret seg selv.
Sekretær/koordinator tilsettes av Forskerforbundet sentralt etter innstilling fra styret.
§ 8 Eksklusjon
Bare hovedstyret i Forskerforbundet kan ekskludere medlemmer.
§ 9 Endringer i vedtektene
Årsmøtet kan endre vedtektene etter forslag fra styret eller enkeltmedlemmer. Forslag til
endringer skal være gjort kjent for medlemmene senest to uke før årsmøtet. Endringer krever 2/3
av de avgitte stemmer. Vedtekter for lokallaget skal godkjennes av hovedstyret i
Forskerforbundet.

