VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE
- Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2009

§ 1 NAVN OG FORMÅL
Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår,
og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Samfunnsviterne er
partipolitisk uavhengige og er tilsluttet Akademikerne.

§ 2 MEDLEMSKAP
§ 2.1 Medlemskap
I foreningen kan opptas:
a. Ordinære medlemmer:
Personer med mastergrad eller tilsvarende fra universitet eller høgskole innen
samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag
b. Studentmedlemmer:
Studenter med påbegynt bachelorgrad fra universitetet eller høgskole innen
samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag
c. Medlemskap på særlige vilkår:
Hovedstyret avgjør søknader om medlemskap på særlig vilkår. Personer med
minimum cand. mag.-grad eller annen 4-årig utdanning fra universitet eller høgskole
innen samfunnsvitenskapelige og humansistiske fag tas opp under denne
bestemmelsen

§ 2.2 Rettigheter og plikter
a. Foreningens aktiviteter og tilbud er åpne for alle medlemmer
b. Individuell juridisk assistanse ved arbeidskonflikt er tilgjengelig etter 3 måneders
ordinært medlemskap
c. Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent kan ikke påberope seg
medlemsrettigheter
d. Utmelding skal skje skriftlig med 3 måneders varsel

§ 2.3 Eksklusjon
Hovedstyret kan ekskludere medlemmer som opptrer i strid med foreningens vedtekter.

§ 3 ORGANISASJON
Samfunnsviterne har følgende organ:
Landsmøtet
Hovedstyret
Fylkesledermøtet
Tariffkonferansen
Fylkesavdelinger
Lokallag
Studentlag
Fagutvalget

§ 4 LANDSMØTET
Landsmøtet er Samfunnsviternes øverste organ. Landsmøtet sammenkalles av hovedstyret
hvert annet år. Sted og tidspunkt gjøres kjent med 3 måneders varsel.
Dersom minst 4 hovedstyremedlemmer, eller mer enn halvparten av fylkesavdelingene eller
minst 20 % av medlemmene ber om det, kalles det inn til ekstraordinært landsmøte.
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Saker som skal behandles på landsmøtet må være hovedstyret i hende 8 uker før
landsmøtet. Sakene fra hovedstyret sendes ut senest 4 uker før møtet med hovedstyrets
innstilling.
Landsmøtet vedtar sin egen forretningsorden.
Landsmøtet består av følgende:

Landsmøtedelegater med tale, forslags- og stemmerett:
a. Hovedstyrets medlemmer
b. Valgte delegater
c. Inntil 5 studentdelegater
Delegater etter pkt a, b og c har 1 stemme. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet avholdes omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Hovedstyrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap og annet
som angår tidligere disposisjoner gjort av hovedstyret. Hovedstyrets medlemmer kan ikke
stille som valgte delegater.

Landsmøtedeltakere med talerett:
a. Kandidater til hovedstyret
b. Generalsekretær i foreningen
c. Landsmøtet kan etter forslag gi talerett til andre enn dem som er nevnt
Landsmøtet er vedtaksdyktig når over 50 % av delegatene er til stede.
Antall valgte delegater beregnes ut fra medlemstallet i fylkesavdelingene pr. 01.01 det år
landsmøtet avholdes.
1 – 99
100 – 149
150 – 199
200 – 249
250 – 299
300 – 349
350 – 399
400 – 449
450 – 499
500 – 749
750 – 999
1000 – 1499
1500 +

medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir
medlemmer gir

2 delegater
3 delegater
4 delegater
5 delegater
6 delegater
7 delegater
8 delegater
9 delegater
10 delegater
11 delegater
12 delegater
13 delegater
20 delegater

Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver:
a. Behandle hovedstyrets årsberetning og godkjenne regnskap med eventuelle
avsetninger
b. Vedta rammebudsjett for styreperioden
c. Fastsette medlemskontingent for landsmøteperioden
d. Vedta overordnede mål og strategier for Samfunnsviternes virksomhet
e. Velge leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 5 varamedlemmer til hovedstyret
Funksjonstiden er 2 år. Alle tariffområder skal være representert blant hovedstyrets
medlemmer og varamedlemmer
f. Velge statsautorisert revisor og 2 desisorer. Funksjonstiden er 2 år.
g. Velge 4 medlemmer til valgkomité. Funksjonstiden er 2 år
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h. Vedta vedtektsendringer
i. Behandle og fatte vedtak i saker som fremmes for landsmøtet
j. Fastsette satser for godtgjøring av hovedstyrets medlemmer, herunder frikjøp av
foreningens ledelse
k. Føre protokoll over landsmøtets vedtak. Protokollen skal signeres av 2
protokollunderskrivere som velges av landsmøtet

§ 5 HOVEDSTYRET
Hovedstyret er Samfunnsviternes øverste politiske organ når landsmøtet ikke er samlet.
Hovedstyret avgjør selv sin arbeidsform.

Hovedstyret består av:
a.
b.
c.
d.
e.

leder
nestleder
6 direkte valgte medlemmer
1 studentobservatør
5 varamedlemmer

Første vara har møte, tale- og forslagsrett.
Studentobservatøren har møte- og talerett.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Hovedstyret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Hovedstyret sammenkalles minimum 4 ganger pr. år, eller hvis minst 2 av styrets
medlemmer ønsker det.

Hovedstyrets mandat og arbeidsoppgaver:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Ledelse av Samfunnsviterne mellom landsmøtene
Følge opp vedtak fattet av landsmøtet
Vedta styringsdokumenter
Nedsette arbeidsgrupper, komiteer, råd og utvalg
Føre protokoll over styremøtene
Vedta utbetaling fra sikringsfondet til medlemmene i forbindelse med streik og lockout
Vedta ekstraordinær kontingentøkning i forbindelse med streik og lockout
Overordnet ansvar for foreningens arbeidsgiverpolitikk, herunder ansette foreningens
generalsekretær, samt fastsette lønns- og arbeidsvilkår for generalsekretær
Vedta budsjett innenfor rammer fastsatt av landsmøtet
I samarbeid med revisor påse at regnskap føres i samsvar med landsmøtets vedtak
Forberede alle saker til landsmøtet
Avgjøre søknader om medlemskap på særlige vilkår
Ekskludere medlemmer fra Samfunnsviterne som opptrer i strid med vedtektene
Fastsette retningslinjer for Samfunnsviterne
Vedta frikjøp og godtgjøring av tillitsvalgte ved behov innenfor rammer satt på
landsmøtet

§ 6 FYLKESLEDERMØTET
Fylkesledermøte avholdes to ganger i året, og er et rådgivende organ for hovedstyret.
Fylkesledermøtet kan selv ta opp saker som kan oversendes hovedstyret til videre
behandling.
Fylkesledermøtet innkalles av hovedstyret, eller når ¼ av fylkeslederne krever det.
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§ 7 FYLKESAVDELINGER
En fylkesavdeling består av medlemmer av Samfunnsviterne innenfor en geografisk enhet,
avgrenset til et fylke eller en region.
Opprettelse av fylkesavdelinger godkjennes av hovedstyret.
Fylkesavdelingene skal arbeide innenfor foreningens vedtekter, mål og retningslinjer.
Fylkesavdelingene skal arbeide selvstendig i saker som gjelder lokale forhold. Hovedstyret
holdes orientert om virksomheten.
Fylkesavdelingene skal holde seg innenfor årlige økonomiske rammer fastsatt av
landsmøte/hovedstyret og kan utover dette ikke pådra Samfunnsviterne økonomisk ansvar.
Fylkesavdelingene avholder årsmøte hvert år. Det må avholdes årsmøte minst 10 uker før
landsmøtet. Innkalling skjer med 6 ukers varsel. Sakene sendes ut senest 2 uker før
årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Årsberetning
Oversikt over utgifter og inntekter i perioden
Oppstilling av inntekter og utgifter i neste periode
Handlingsprogram
Årsmøtesaker
Saker som ønskes framlagt for landsmøte, herunder forslag til vedtektsendringer, og
valg av delegater til landsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakter i slike saker
g. Valg av styre
Styret skal bestå av minimum en leder og en nestleder. Styrets sammensetning bør ha en
sektorvis fordeling. Studentlag i fylket/regionen kan representeres i fylkesstyret av
representant valgt av studentmedlemmene.

§ 8 LOKALLAG
Lokallag etableres i virksomheter der Samfunnsviterne har 3 eller flere medlemmer.
Lokallagene skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.

Lokallagene har ansvar for følgende oppgaver:
a.
b.
c.
d.
e.

Gjennomføre lokale forhandlinger
Søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter
Sette lokale saker på dagsorden
Foreslå kandidater til fylkesstyret
Der det ikke er fungerende fylkesavdelinger, kan lokallag i fylket samarbeide om å
velge delegater til landsmøtet

Lokallagene kan avholde årsmøte som da velger leder og styre. Leder av lokallaget opptrer
som hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt for medlemmene i lokallaget.

§ 9 STUDENTLAG
Ved landets universiteter og høgskoler kan det opprettes studentlag for studenter som har
studentmedlemskap i Samfunnsviterne. Studentlagene skal arbeide innenfor
Samfunnsviternes vedtekter, mål og retningslinjer.
Studentlagene bør representeres i styret til den fylkesavdelingen som geografisk omslutter
universitetet/høgskolen hvor studentlaget er etablert.
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Studentlagene kan avholde årsmøte som velger leder.
Det avholdes en årlig samling for studentlagenes ledere. Studentlagenes ledere samarbeider
om å utpeke studentdelegater til landsmøtet og studentobservatør til hovedstyrets møter.

§ 10 TARIFFKONFERANSEN
Samfunnsviterne avholder hvert år en tariffkonferanse. Tariffkonferansen er et rådgivende
organ for hovedstyret innen lønns- og arbeidsvilkår.
Tariffkonferansen består av Samfunnsviternes tillitsvalgte som inviteres etter nærmere
kriterier utarbeidet av hovedstyret.

§ 11 FAGUTVALGET
Fagutvalget er et rådgivende organ for hovedstyret. Fagutvalget har ansvaret for
Samfunnsviternes fagkonferanse. Fagutvalget kan selv ta initiativ til saker.

§ 12 VALGKOMITÉ
Valgkomiteen har 4 medlemmer valgt av landsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv.
Valgkomiteen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som velges på landsmøtet,
samt forslag til revisor. Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest 4
uker før landsmøtet.

§ 13 DESISORERNE
Desisorene skal vurdere om hovedstyrets vedtak er forenlig med foreningens vedtekter, samt
overordnede styringsvedtak og vedtak fattet av landsmøtet. Desisorene skal avgi en
beretning om dette til landsmøtet. Desisorene skal ha fullt innsyn i og oversendes alle
relevante dokumenter.

§ 14 SEKRETARIATET
Samfunnsviterne skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær.

§ 15 SAMFUNNSVITEREN
Samfunnsviterne utgir tidsskriftet Samfunnsviteren. Hovedstyret er ansvarlig for faglig kvalitet
og nivå på foreningens tidsskrift.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer eller dispensasjoner fra disse vedtektene kan vedtas av landsmøtet med 2/3
flertall, eller med simpelt flertall to landsmøter på rad. Endringsforslag må være hovedstyret i
hende senest 8 uker før landsmøtet.

§ 17 OPPLØSNING
Eventuell oppløsning av Samfunnsviterne kan besluttes av landsmøtet med minst 3/4 flertall i
to påfølgende møter. Landsmøtet bestemmer hvordan foreningens midler skal disponeres.
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