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Vedtekter for linjeforeningen INDØKS
§1

Formål
§1-1

INDØKS ble stiftet 1. mai 2000 som en videreføring av PØSI,
interesseorganisasjonen for studenter ved sivilingeniørutdanningen i
petroleumsøkonomi. Linjen skiftet samme år navn til Master i Industriell
Økonomi.

§1-2

Hovedformålet med INDØKS er å arbeide aktivt for studentene tilknyttet linjen
for Industriell Økonomi.
i. Gjennom å knytte kontakt med næringslivet, lokalt og regionalt.
ii. Gjennom å knytte bånd mellom Det Teknisk Naturvitenskapelige
Fakultet og studentene.
iii. Gjennom sosiale arrangement styrke samholdet mellom studentene
tilknyttet linjen.

§2

§3

Alminnelige bestemmelser
§2-1

Organisasjonens navn er INDØKS.

§2-2

Kun de som er tilstede på foreningens møter kan stemme. Blanke stemmer
holdes utenfor ved opptelling. Ved stemmelikhet, unntatt ved valg, er leders
dobbeltstemme avgjørende.

§2-3

For å ha stemmerett på foreningens generalforsamlinger må medlemmet ha
betalt sin medlemskontingent.

§2-4

Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten.

§2-5

Vedtektene kan endres med 2/3 dels flertall på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling.

Generalforsamling
§3-1

Generalforsamlingen er INDØKS sin øverste myndighet. Det avholdes en
ordinær generalforsamling i året.

§3-2

Alle fremmøtte medlemmer, jf. §2-3, ved Generalforsamlingen har stemmerett i
alle saker utenom valg. I valg gjelder §4-1.

§3-3

I løpet av første uke i februar avholdes det Generalforsamling der sittende styre
fremlegger årsberetning og det påtroppende styret fremlegger handlingsplan
for godkjenning.

§3-4

Det påtroppende styret kan først konstituere seg etter generalforsamlingen i
februar.

§3-5

Innkalling og saker.
i. Første innkalling skal sendes ut senest fire uker
Generalforsamlingen. Vedtektene skal legges ved innkallingen.

før

ii. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være sittende
styre i hende innen en uke etter første innkalling.

1

Vedtekter for INDØKS

iii. Andre innkalling skal sendes ut senest to uker før Generalforsamlingen
og skal inneholde endelig saksliste, innkomne forslag til
vedtektsendringer, handlingsplan og årsberetning.

§4

§3-6

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig,
eller når minst ti medlemmer krever det. Den ekstraordinære
generalforsamlingen innkalles med minst åtte dagers varsel.

§3-7

Dersom det foretas valg på generalforsamling gjelder §4-1 og §4-2.

Valgmøte
§4-1

Innen utgangen av november avholdes valgmøte hvor det påtroppende styret
velges.
i. Kun medlemmer fra fjerdeklasse, jf. §2-3, kan stille til valg og avgi
stemme.
ii. Alle velges for ett år.
iii. Det er tillatt med benkeforslag.
iv. Alle valg foretas skriftlig.
v. Om flere kandidater stiller til valg, og ingen oppnår over halvparten av
stemmene foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest
stemmer.
vi. Ved stemmelikhet i omvalget foretas en ny avstemning og eventuelt en
ny presentasjon av kandidatene. Skulle det fremdeles være
stemmelikhet foretas loddtrekning.

§5

§4-2

Dersom verv står tomme etter Valgmøtet eller Generalforsamlingen har styret
myndighet til å finne en settevara som kan inneha stillingen til neste valgmøte
eller Generalforsamling. Frem til settevara er innsatt er sittende leder ansvarlig
for arbeidsoppgavene til tomme verv.

§4-3

Innkalling skal sendes ut senest to uker før valgmøtet.

Styret
§5-1

Styret er ansvarlig for at foreningens midler og eiendeler forvaltes på en
betryggende måte.

§5-2

Styret skal avholde møte minst en gang pr. 14 dager, eller oftere ved behov

§5-3

Før møtet skal det lages en sakliste der innspill må være leder i hende kl.
12.00, fire dager før møtet. Leder sender ut saksliste til styremedlemmene,
senest kl. 12.00 tre dager før møtet. Det skal i tillegg føres møtereferat som
gjøres tilgjengelig for alle medlemmene. Styret kan i de tilgjengelige referatene
unnta saker av spesiell betydning.

§5-4

Styret skal bestå av følgende syv medlemmer:
i. Leder
ii. Nestleder
iii. Økonomiansvarlig
iv. Bedriftskontakt
v. Karrieredagsansvarlig
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vi. Arrangementsansvarlig
vii. Markedsføringsansvarlig
§5-5

Et styremedlem kan tre tilbake før tjenestetiden er ute dersom særlig grunn
foreligger. Ved en slik situasjon gjelder § 4–2.

§5-6

Styrets medlemmer kan avsettes av Generalforsamlingen med 2/3 dels flertall.

§5-7

Styret skal på vårsemesteret, ett år før studieturen, opprette en reisegruppe
som skal planlegge og koordinere turen som arrangeres i vårsemesteret for
femteklasse.

§5-8

Styremedlem med særlig arbeidsmengde kan, etter godkjenning fra resten av
styret, opprette en arbeidsgruppe.

§5-9

Styret skal legge til rette for at det gjennomføres en god erfaringsoverføring
med det påtroppende styret.

§ 5 - 10 Styremedlemmene skal gis attest på det vervet de har hatt. Attesten bør
signeres av instituttleder.
§ 5 - 11 Avtroppende styre i INDØKS er pliktig til å arkivere følgende dokumenter;
medlemslister,
handlingsplan,
årsberetning,
protokoll
for
Generalforsamlingene, årets revisjon av vedtekter, regnskap og budsjetter.
Dokumentene skal lagres sikkert.
§6

Signatur
§6-1

§7

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap er tildelt signatur.

Forvaltning
§7-1

Styret i INDØKS forvalter foreningens økonomi på bakgrunn av den gjeldende
situasjon.

§7-2

Generalforsamlingen kan kreve ekstern revisjon av regnskapene.

§7-3

Støtte som utbetales til søkte formål skal gå uavkortet til disse formål.

§7-4

Inntekter fra bedriftspresentasjoner og Karrieredagen, samt felles dugnad, skal
gå hovedsakelig til finansiering av handlingsprogrammet.

§7-5

INDØKS studentveldedig fond.
i. INDØKS skal holde et fond for studentveldedige formål.
ii. Fondet holdes som en egen konto hos leverandør av banktjenester til
INDØKS.
iii. Fondet styres av det til enhver tid sittende styre.
iv. Avtroppende styre setter av midler til fondet av driftsoverskuddet.
v. Midlene avsatt til dette fondet kan ikke i ettertid omdisponeres til andre
formål med endringer i vedtektene.
vi. Sittende styre kan låne av fondet for tilgang til likvide midler i
forbindelse med arrangering av Karrieredagen.

§8

Åpenhet
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§9

§8-1

Det skal utarbeides årsrapport som gjøres tilgjengelig for medlemmer og
aktuelle samarbeidspartnere.

§8-2

INDØKS sine styringsdokumenter, herunder handlingsplan, vedtekter og
stillingsinstrukser, skal til enhver tid være tilgjengelige for allmennheten på
nettsiden.

Vedtekter
§9-1

Vedtektene er INDØKS sine lover.

§9-2

Vedtektene står over Generalforsamlingen og kan derfor ikke omgås på annen
måte enn gjennom vedtektsendringer.
i. Dersom en prekær situasjon oppstår kan 2/3 absolutt flertall på
Generalforsamling fravike fra vedtektene.

§ 10

§9-3

Endringer av vedtektene fattet av Generalforsamlingen trer i kraft umiddelbart.

§9-4

Vedtektene er gyldige inntil de blir erstattet av nye eller inntil INDØKS
opphører som organisasjon.

Samfunnsansvar og bærekraftig profil
§ 10 - 1 INDØKS skal ikke inngå samarbeid med eller profilere selskaper hvis etiske
retningslinjer ikke samsvarer med INDØKS sine verdier. Dette innebærer at
selskapene er utelukket fra rollen som offisiell samarbeidspartner for INDØKS,
samt deltagelse på bedriftspresentasjoner og Karrieredagen. For å definere
hvilke bedrifter som ekskluderes skal styret forholde seg til «Retningslinjer for
observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands
investeringsunivers», jfr § 8 Liste over utelukkede selskaper.
§ 10 - 2 Sittende styre har anledning til å dele ut av fjorårets regnskapsførte overskudd
til en veldedig organisasjon. Krav før utdeling er at foreningens egenkapital er
på et betryggende nivå, der to ganger utgiftene forbundet med Karrieredagen
siste år brukes som veiledende minstenivå for egenkapital. Det er styret sitt
ansvar at egenkapitalen er på et betryggende nivå før utdeling finner sted.
i. Alle medlemmer av INDØKS kan foreslå hvilken organisasjon som skal
få midler utdelt. Forslag, som må inneholde detaljert informasjon om
organisasjonen, skal være styreleder i hende en uke før valgmøtet på
høsten.
ii. Styret skal så avgjøre hvilke to forslag som skal presenteres på
generalforsamling i februar. Der skal organisasjon som skal motta
utdelingen avgjøres ved valg.

4

