Statutter for Fagutvalget for Fysikk og Teknologi
Vedtatt 6/5-2011. Endret på generalforsamlingen 13/9-2016

§1
Fagutvalget for Fysikk og Teknologi (heretter fagutvalget) er studentenes
interesseorganisasjon på Instituttet for Fysikk og Teknologi (heretter IFT). Generalforsamlingen er
fagutvalgets høyeste organ.

§2
Fagutvalget behandler alle saker som er faglig og sosialt relatert til studentene på IFT. Bare
fagutvalget har anledning til å utnevne to representanter, med to vararepresentanter, til hvert av
programstyrene på IFT og instituttrådet. Fagutvalget skal søke etter å fylle disse plassene.

§3
Fagutvalget innehaver vervene leder, nestleder, webansvarlig, ħ-ansvarlig, innkjøpsansvarlig
og internasjonalt ansvarlig. Alle studenter ved IFT meldes automatisk inn i fagutvalget. Leder,
nestleder, webansvarlig, ħ-ansvarlig, innkjøpsansvarlig og internasjonalt ansvarlig velges på
generalforsamling ved simpelt flertall. Alle studenter tilknyttet instituttet, som har betalt
semesteravgift, kan stille til valg.
Representant for linjeforeningen for petroleum og prosessteknologi, Gullflaks, og representant for
linjeforeningen for fysikk, Dopplers, skal ha en rolle i fagutvalget og delta på fagutvalgets møter så
langt det lar seg gjøre.

§4
Alle medlemmer har lik stemmerett på fagutvalgets møter; ved stemmelikhet har leder
dobbel stemme. Leder eller nestleder må sende innkalling til alle fagutvalgets medlemmer minst 48
timer før møtestart. For at disse møtene skal være vedtaksdyktige, må minst 3 medlemmer være
tilstede. Fagutvalget konstituerer seg selv.

§5
Generalforsamlingen avholdes minst en gang i året og må kalles inn minst én uke på forhånd.
Generalforsamlingen er åpen for alle studenter tilknyttet IFT, og disse har tale-, forslags- og
stemmerett.

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges når:
1. Leder og nestleder i fagutvalget krever det.
2. Flertallet av medlemmene i fagutvalget krever det.
3. Ved mistillitsforslag i henhold til §8.

Under ekstraordinære generalforsamlinger skal kun de sakene som står oppført på innkallingen
behandles. Denne skal være tilgjengelig for alle minst 48 timer før generalforsamlingen.

§7
Vedtak på generalforsamlingen skal fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet arrangeres
omvalg. Er det enda stemmelikhet, avgjøres saken med loddtrekning.

§8
Mistillitsforslag til fagutvalget skal fremmes når minst 10 studenter krever dette skriftlig, og
samtidig sender inn skriftlig forslag til nye personer som kan inneha vervene. Mistillitsforslag leveres
til leder eller nestleder av fagutvalget, der denne innen tre dager skal kalle inn til ekstraordinær
generalforsamling, så fort dette lar seg gjøre. Generalforsamlingen innkalles med én ukes varsel. For
at forsamlingen skal kunne avsette leder og/eller nestleder av fagutvalget eller fagutvalgets
representanter i programstyrene eller instituttrådet, må minst 20 stemmeberettigede være tilstede.
Gyldig beslutning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Valg av nye personer skal skje på samme
møte.

§9
Fagutvalget skal ledes i henhold til disse statuttene. I tvilstilfeller tolkes statuttene av leder
og nestleder i fellesskap. Denne tolkningen er suveren.

§10

Endring av disse statuttene må vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen.

