SAK 8/20

REGLEMENT– SAMFUNNSVITERNE TROMS OG FINNMARK

Tidligere fylkeslag i Troms og Finnmark, har vedtatt litt ulike vedtak på antall
styremedlemmer og antall medlemmer av valgkomite. Med bakgrunn i tidligere vedtak,
samt en helhetsvurdering av storfylket Troms og Finnmark, legger interimstyrene i
Troms og Finnmark frem følgende forslag til reglement:

Reglement for Samfunnsviterne Troms og Finnmark/Romssa ja Finnmárkku
servodatdiehttit
Dette reglementet ble vedtatt i ekstraordinært for årsmøte Samfunnsviterne i Troms og
Finnmark 24. februar 2020. Reglementet er utarbeidet på grunnlag av gjeldende vedtekter
vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2019 og hvor § 7 Fylkesavdelinger er sentralt.

1. Medlemmer
Samfunnsviterne Troms og Finnmark består av medlemmer av samfunnsviterne i Troms og
Finnmark fylke.

2. Rammer og oppgaver
Samfunnsviterne Troms og Finnmark arbeider innen rammene av Samfunnsviternes vedtekter,
mål og retningslinjer. Hovedfokuset er:
a.
b.
c.
d.
e.

Organisasjonsbygging
Rekruttering
Nettverksbygging
Faglige aktiviteter
Organisering av delegatsmøter i forkant av landsmøtet

3. Årsmøtet
Samfunnsviterne Troms og Finnmark avholder årsmøte hvert år. I landsmøteåret avholdes
årsmøtet minst ti uker før landsmøtet. Innkalling skjer med seks ukers varsel. Sakene sendes ut
senest syv dager før årsmøtet.
På årsmøtet behandles:
a.
b.
c.
d.
e.

Årsberetning
Regnskap
Handlingsprogram med budsjett
Valg av styre med varamedlemmer
Valg av valgkomité

f. I landsmøteår behandles saker som ønskes behandlet av landsmøtet.
g. I landsmøteår velges delegater til landsmøtet.
4. Fylkesstyret
Fylkesstyret består av 5 medlemmer - leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Det oppnevnes 2
vararepresentanter til styret.
Fylkesstyret og vararepresentanter blir valgt for to år. For å sikre kontinuitet i styret er to av
styremedlemmene på valg hvert år.
Styrets sammensetning skal gjenspeile medlemsmassen i fylket samt at sektor, kjønn og geografi
vektlegges.
Medlemmer av fylkesstyret skal ikke sitte sammenhengende i mer enn seks år i samme verv.
Fylkesstyret benytter digitale møteplasser for å muliggjøre styresammensetning og aktivitet fra
hele fylket.

5. Valgkomité
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Komiteen skal gjenspeile medlemsmassen i fylket samt at
sektor, kjønn og geografi vektlegges.

