Vedtekter for foreningen British Politics Society Norway

§ 1) Navn
Foreningens navn skal være British Politics Society, Norway
§ 2) Formål
British Politics Society, Norway skal være en politisk uavhengig og nøytral forening for
studier av britisk politikk i Norge. Foreningens mål er å øke kunnskapen og interessen
rundt britisk politikk i norsk samfunnsliv, og vi ønsker således hovedsakelig å henvende oss
til studenter og forskningsmiljøer ved norske universiteter og høyskoler, elever og lærere
ved videregående skoler, politiske miljøer, norske medier og bedrifter som jobber opp mot
de britiske markeder.
Foreningen skal bidra til å:
-

Spre kunnskap om britisk politikk og samfunnsliv

-

Stimulere til en mer aktiv debatt rundt britisk politikk i norske medier og i norsk
akademia

-

Være et nettverk og et knutepunkt for studenter, akademikere, lærere og andre
som ønsker å forske på, undervise i, studere eller tilegne seg generell kunnskap om
britisk politikk

§ 3) Organisasjon
§ 3.1 Medlemskap
Foreningen er åpen for medlemskap for både enkeltpersoner, institusjoner og bedrifter.
Stemmeberettigelse ved Generalforsamlingen forutsetter at kontingent er betalt.
Medlemskap gir rett til å motta nyhetsbrevet British Politics Review i posten.
§ 3.2 Styrende Organer
Foreningens styrende organer er:
-

Generalforsamlingen

-

Styret

British Politics Society, Norway ledes av et styre på 4 personer. Alle styremedlemmer
velges for en periode på 2 år ad gangen. For å sikre kontinuitet i foreningens og styrets
arbeid bør valg av leder og sekretær avholdes separate år fra øvrige styremedlemmer
såfremt det er mulig.
Styret er beslutningsdyktige når minst 3 styremedlemmer er tilstede. Alle beslutninger
treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Styret utgjør redaksjonen i British Politics Review og utpeker selv redaktør for foreningens
nyhetsbrev. Utover dette fordeler styret sine arbeidsoppgaver etter eget forgodtbefinnende.
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes en gang pr år, fortrinnsvis i
vårhalvåret. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut av styret med minimum 3 ukers
varsel, vedlagt saksliste.
Generalforsamlingen vedtar dagsorden og behandler
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Årsberetning
Revidert regnskap
Innkomne forslag, som må være styret i hende minst 1 uke før generalforsamlingen
Arbeidsoppgaver og planer for neste styreperiode
Budsjett
Valg av
a. Leder (ved utløpt valgperiode)
b. Sekretær og øvrige styremedlemmer
Eventuelt

Vedtak på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal det
holdes ny avstemning. Hvis det også etter annen avstemning er stemmelikhet, avgjøres det
hele ved lederens dobbeltstemme. Ved valg til tillitsverv har ikke lederen dobbeltstemme,
og ved evt. stemmelikhet etter annen gangs votering avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 3.3) Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret, og skal innkalles når minst ¼ av
medlemmene krever det.
§ 4) Kontingent
Kontingent fastsettes av generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Gjeldende
kontingent for enkeltmedlemmer er kr 100,- per år. Kontingent for institusjoner settes til kr
300,- per år.
§ 5) Regnskapsåret
Regnskapsåret følger kalenderåret.
§ 6) Vedtektsendringer
Vedtekter kan endres av generalforsamlingen ved 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede.
Forslag til vedtektsendringer skal fremmes skriftlig til generalforsamlingen fra medlemmer
eller styret, og skal være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen.
§ 7) Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan kun skje etter 2/3 flertall på et lovlig innkalt
generalforsamling Generalforsamlingen fatter i så fall vedtak om hvordan foreningens
midler skal disponeres.

Vedtatt av styret på ekstraordinær generalforsamling, 09.08.2006
Sist revidert ved enstemmig vedtak på ordinær generalforsamling, 05.06.2012

