
Seniorforeningen UiO - Vedtekter 
 
 

§ 1. Formål  

Seniorforeningen har som formål å bidra til at medlemmene kan opprettholde kontakten med UiO og 

med kolleger og andre ansatte på tvers av fakultetsgrensene og derved styrke følelsen av tilhørighet 

til UiO gjennom å tilby hyggelige og meningsfylte opplevelser i fellesskap. 

  

§ 2. Medlemskap  

Adgang til å søke medlemskap har alle som har vært ansatt ved UiO og har gått av med pensjon, og 

ansatte som har fylt 60 år. I tvilstilfelle har styret fullmakt til å avgjøre om søkeren kan tas opp som 

medlem. 

 

§ 3. Styret  

Foreningen ledes av et styre som velges på årsmøtet. Styret består av åtte medlemmer. 
Funksjonstiden er to år, men likevel slik at halvparten av styret er på valg hvert år.  Gjenvalg er mulig.  

Maksimum funksjonstid er fire perioder, dvs. åtte år. 

Styret konstituerer seg selv, dvs. velger leder, nestleder, sekretær og kasserer på første møte etter 

årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har 

leder dobbeltstemme. 

Styret skal bl.a.: 
- Planlegge og gjennomføre foreningens virksomhet for vår- og høstsemesteret 
- Publisere semesterprogram 
- Forberede og gjennomføre årsmøtet 
- Sette valgkomiteen i arbeid med å forberede valget 
- Sørge for at referater fra alle møter og andre arrangementer blir arkivert og gjort 

tilgjengelige på nettet 
- Utarbeide og ajourføre medlemslister 

 

§ 4. Årsmøtet 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og ordinært årsmøte holdes en gang pr. år i 

februar/mars.  Innkalling til årsmøte med dagsorden sendes  medlemmene senest to uker før møtet. 

Møtet ledes av leder eller nestleder. 

På årsmøtet behandles: 
- Styrets beretning 

- Regnskap og budsjettforslag 

- Fastsettelse av medlemskontingent 

- Valg av styre, revisor, vararevisor  og valgkomite på tre personer 

- Innkomne forslag 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal meldes skriftlig til styret fire uker før årsmøtet. 



 

 

§ 5. Medlemsmøte 

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

medlemsmøte.  Medlemsmøte holdes én eller to ganger pr. år og kunngjøres minst to uker før 

møtet.   

 

§ 6. Økonomi 

Foreningen drives ved hjelp av medlemskontingent, egenandel i forbindelse med arrangementer og 

med støtte fra Kultur- og velferdsutvalget ved UiO.  UiO holder foreningen med kontor og datastøtte, 

stiller møtelokaler til disposisjon samt administrerer og drifter foreningens nettsider.       

 

§ 7. Endring av vedtektene  

Forslag til endringer i vedtektene må være ført opp på sakslisten før årsmøtet og krever 2/3 flertall av 

fremmøtte medlemmer for å bli vedtatt. 

 

§ 8. Oppløsning av Seniorforeningen 

Til oppløsning av foreningen kreves vedtak i styret og deretter vedtak på ekstraordinært årsmøte 

med minst 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.  I tilfelle foreningen blir oppløst, skal eventuelle 

midler overføres til Kultur- og velferdsutvalget ved UiO. 

 

Vedtektene i sin nåværende form ble vedtatt på årsmøtet ………………………………………… 

  

 

 

 

Blindern, 25. februar 2018 


