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1. TILKNYTNING OG STATUS  
Forskerforbundet ved Universitetet i Sørøst-Norge er Forskerforbundets lokallag ved Universitetet 

i Sørøst-Norge. Forskerforbundets vedtekter gjelder for lokallaget, og lokallagets vedtekter utfyller 

disse. 

2. FORMÅL  
Lokallaget ivaretar medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser samt deres 

arbeidsforhold ved USN og bistår medlemmene i spørsmål tilknyttet lov- og avtaleverk. Lokallaget 

ved USN opptrer på vegne av Forskerforbundet, og etter lov- og avtaleverket overfor 

arbeidsgiversiden ved USN. 

3. MEDLEMMER  
Alle medlemmer av Forskerforbundet som er ansatt ved USN er medlemmer av lokallaget. 

Opptaksvilkårene er fastlagt i Forskerforbunds vedtekter. Tvilsspørsmål avgjøres av 

Forskerforbundets hovedstyre. Medlemmene betaler kontingent i tråd med hva Forskerforbundets 

representantskap har vedtatt. 

4. ORGANER  
Forskerforbundet ved USN har følgende organer: Årsmøte, lokallagsstyre og arbeidsutvalg. 

4.1. ÅRSMØTET  
Årsmøtet er det øverste organ for Forskerforbundet ved USN. Årsmøtet holdes hvert år. Alle 

lokallagets medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. Møtet innkalles med minst tre ukers varsel. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes til styret innen to uker før møtet. Dagsorden og 

sakspapirer sendes ut senest to uker før årsmøtet.  

- Årsmøtet velger leder, hovedtillitsvalgt og øvrige styremedlemmer  

- Årsmøtet velger valgkomite  

- Årsmøtet behandler regnskap, budsjett, årsmelding og evt. arbeidsprogram  
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- Årsmøtet behandler og uttaler seg om saker som legges fram av lokallagsstyret eller av 

enkeltmedlemmer  

- Årsmøtet bestemmer valgprosedyrer  

- Årsmøtet vedtar vedtekter og retningslinjer for lokallaget  

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når lokallagsstyret finner det påkrevet, eller når minst 1/3 av 

medlemmene ønsker det. 

4.2. LOKALLAGSSTYRET  
Årsmøtet velger leder, hovedtillitsvalgt og inntil 12 styremedlemmer.  

Styremedlemmene inkludert leder og hovedtillitsvalgt velges for to år av gangen med funksjonstid 

fra 1. august av og blant medlemmene. Leder og hovedtillitsvalgt velges ved særskilt valg.  

For funksjoner utover leder og hovedtillitsvalgt konstituerer lokallagsstyret seg selv. Halvparten av 

styret står på valg hvert år.  

Lokallagsstyret settes så langt det er mulig sammen slik at det tas hensyn til representasjon fra 

ulike fakulteter, studiesteder, stillingsgrupper og kjønn.  

 

Leder er lokallagets øverste leder på universitetet og leder styrets og lokallagets arbeid mellom 

årsmøtene. Leder er bisitter på IDF-møter. Leder er vara for hovedtillitsvalgt.  

Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved 

stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  

 

Hovedtillitsvalgt har ansvar for at sakene etter gjeldende lovverk blir forberedt til styret. 

Hovedtillitsvalgt representerer Forskerforbundet i henhold til avtaleverk og forhandler med 

arbeidsgiver.  

Lokallagsstyret velger representanter til Forskerforbundets representantskap, landsråd og evt. 

andre representasjoner. Lokallagsstyret skal oppnevne representanter til verv, utvalg og råd ved 

USN.  

 

Lokallagsstyret møtes normalt en gang i måneden i semesteret. Det føres referat fra styremøtene. 

Lokallagsstyret skal blant annet:  

- Ha ansvar for den daglige driften av lokallaget  

- Kalle inn til års- og medlemsmøter  

- Utarbeide forslag til budsjett, årsmelding og eventuelt arbeidsprogram for lokallaget  

- Legge til rette for rekruttering av nye medlemmer  

- Oppnevne representanter til verv, utvalg og råd på virksomhets- og drifts-/fakultetsnivå  

 



 

 

Lokallagstyret er ansvarlig for at Forskerforbundet er representert i tillitsvalgtordninger på 

virksomhets- og drifts-/fakultetsnivå. 

4.3. ARBEIDSUTVALGET  
Lokallaget har et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av leder og hovedtillitsvalgt og ett 

styremedlem som velges for to år av gangen. Arbeidsutvalgets mandat er gitt ved delegasjon fra 

lokallagsstyret. 

5. VALGKOMITE  
Valgkomiteen består av 4 medlemmer og velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmene 

velges for to år. Halvparten er på valg hvert år. Valgkomiteen velger sin egen leder. 3  

Valgkomiteen skal forberede og forestå valgene av leder, hovedtillitsvalgt og styremedlemmer. 

6. EKSKLUSJON  
Det er bare Forskerforbundets hovedstyre som kan ekskludere medlemmer. 

7.ENDRINGER AV VEDTEKTENE  
Endringer av vedtektene kan bare gjøres av årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer på 

årsmøtet. Vedtektene for lokallaget skal godkjennes av Forskerforbundets hovedstyre. 

Retningslinjene endres ved simpelt flertall og utgjør sammen med vedtektene grunnlaget for 

arbeidet i lokallaget. 




