
Omega Verksteds Statutter

§1 Organisasjonens form̊al

Omega Verksted (OV) er en forening for elektronikk- og hobbyinteresserte stu-
denter ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

§2 Medlemskap

§2.1 Opptak av medlemmer

Enhver som melder sin interesse kan bli livsvarig medlem av OV ved betaling
av en engangskontingent.

§2.2 Ekskludering av medlemmer

Styret kan ved ordinært flertall kansellere et medlemskap dersom vedkommende
viser grov uaktsomhet, usømmelighet eller p̊a annen måte skader OVs lokaler,
rykte eller sosiale miljø.

§2.3 Kontingent

Kontingentens størrelse fastsettes av OVs styre.

§3 Styret

§3.1 Styrets myndighet

Styret er OVs høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

§3.2 Styrets sammensetning

Medlemmer som viser spesiell interesse for OVs arbeid og form̊al kan søke OVs
styre om opptak til OVs styre. Styret behandler søknadene fortløpende.

§3.3 Styrets leder

Styrets leder er Hands/Hendes Phingerpherdigheed Werchsmeisteren (WM),
denne velges p̊a generalforsamlingen for ett år av gangen.
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§3.4 Økonomiansvarlig

Styrets økonomiansvarlig er Hands/Hendes Svartheed viidvaskeren (VV), denne
velges p̊a generalforsamlingen for ett år av gangen.

§3.5 Styrets underkomitéer

Generalforsamlingen kan opprette eller fjerne underkomitéer ved behov. Leder
av disse velges p̊a generalforsamlingen for ett år av gangen.

§3.6 Pang!

Tildeling av Pang!status bestemmes av Werchsmeister i enighet med Pang!er,
normalt etter to og et halvt års aktivt virke i OVs styre.

§3.7 Vedtak og stemmelikhet

Alle vedtak treffes ved simpelt flertall blant fremmøtte styremedlemmer. ved
stemmelikhet teller WMs stemme dobbelt.

§4 Generalforsamling

§4.1 Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i OV avholdes hvert år, i oktober/november. Innkal-
ling skjer skriftlig med minst to ukers varsel fra OVs styre. Innkomne saker m̊a
være styret i hende innen generalforsamlingen er satt. Forslag til statuttendrin-
ger m̊a annonseres p̊a mail, senest 48 timer før generalforsamlingen settes.

§4.2 Regnskap

VV er pliktig til å føre regnskap, som skal legges frem for godkjenning p̊a gene-
ralforsamling.

§4.3 Sekundær Generalforsamling

Sekundær Generalforsamling skal holdes i februar/mars hvert år. Her skal VV
legge frem regnskap for forrige år, samt revidert budsjett for inneværende år.

§4.4 Vedtak

Vedtak fattes ved simpelt flertall blant oppmøtte styremedlemmer.
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§4.5 Beslutning om ekstraordinær generalforsamling

Det skal kalles inn til ekstraordinær generalforsamling dersom minst 1/3 av OVs
styre krever dette. Kun saker som nødvendiggjør den ekstraordinære general-
forsamlingen kan behandles.

§4.6 Utsettende veto

Ved oppmøte p̊a minst 5 pang!er, vil et simpelt flertall blant dem ha utsettende
veto p̊a alle saker de anser som nedbrytende for OVs virke, kultur og organi-
sasjon. Et eventuelt veto m̊a begrunnes med hjemmel i disse 3 omr̊ader foran
generalforsamlingen.

§5 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas p̊a ordinær eller ekstraordinær ge-
neralforsamling etter å ha vært p̊a sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de
avgitte stemmene.

§6 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av OV kan bare behandles p̊a ordinær generalforsamling. Blir oppløsning
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 m̊aneder
senere. For at oppløsning skal skje, m̊a vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

OVs formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det form̊al for-
eningen arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav p̊a OVs midler eller
andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses som
oppløsning.

Denne paragrafen kan kun endres ved vedtak p̊a to p̊afølgende generalfor-
samlinger.

§7 Gyldighet

Disse lover viker for lov og forskrift gitt av offentlig myndighet.

Sist oppdatert: 4. mars 2019
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