
Vedtekter for Norsk Statistisk Forening,
avdeling Trondheim

§1. Mål

Foreningen er en lokalforening av Norsk Statistisk Forening (NSF) og skal arbeide for å
fremme NSF’s form̊al. Spesielt skal foreningen være et kontaktpunkt i Trondheims-regionen
for statistikere og andre interesserte, ved å ta opp til presentasjon og diskusjon temaer som
ang̊ar statistisk analyse og stokastisk modellering, samt andre saker av interesse innen
fagomr̊adet.

§2. Medlemskap

Medlemskap er åpent for medlemmer av NSF.

§3. Styre

• Styret best̊ar av leder, kasserer, sekretær og inntil tre øvrige styremedlemmer. Styret
velger selv leder, kasserer og sekretær.

• Styrets funksjonstid er to år, og følger kalender̊aret.

• Styret leder lokalforeningen i samsvar med vedtektene og vedtak p̊a årsmøtet.

• Dersom leder eller andre styremedlemmer ikke kan fortsette i sine verv, gis styret
anledning til å konstituere seg p̊a nytt.

• Dersom styret har færre enn tre medlemmer, må det innkalles til ekstraordinært
årsmøte for å velge et fulltallig styre.

§4. Årsmøte

• Årsmøtet holdes i løpet av november eller desember måned i oddetalls̊ar.

• Innkalling med dagsorden, samt årsberetning, revidert regnskap for lokalforeningens
drift de to siste år, andre sakspapirer og innkomne forslag skal sendes medlemmene
senest en uke før årsmøtet. Årsmøtedato skal annonseres senest tre uker før årsmøtet.



• Årsmøtet skal behandle

– Valg av møteleder og referent

– Årsberetning for de to foreg̊aende år.

– Revidert regnskap for de to foreg̊aende år.

– Medlemskontingent (lokalt tillegg til sentral medlemskontingent).

– Øvrige saker fremlagt av styret.

– Innkomne forslag. Disse m̊a være styret i hende minst 10 dager før årsmøtet.

– Valg av styre og to revisorer for de neste to år.

• Bare personlige medlemmer har stemmerett.

• Ekstraordinært årsmøte skal holdes n̊ar styret eller minst 1/3 av medlemmene ønsker
det.

• Årsmøtet kan oppnevne æresmedlemmer.

§5. Forandring av vedtektene

Vedtektene kan endres etter vedtak med 2/3 flertall p̊a årsmøtet. Forslag om vedtekts-
endring må sendes ut sammen med dagsorden.

§6. Oppløsning av lokalforeningen

Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall p̊a to etterfølgende årsmøter. De
samme årsmøter avgjør hvordan eventuelle aktiva skal disponeres.

§7. Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft 12. juni 2014.


