VEDTEKTER FOR ΝANOS –
NANOVITENSKAPELIG FAGUTVALG
STIFTET 09.10.08

§1 F O R M Å L
Skape et godt faglig og sosialt studentmiljø for alle som studerer nanoteknologi og
nanovitenskap ved UiB.
Bygge opp en egen identitet for nanorelaterte studier, og en tilhørighet for
studentene til et ”nano-miljø” på tvers av instituttene.
Jobbe for å ivareta studentene sine interesser og rettigheter på de ulike instituttene,
fakultetene og andre høyere organ ved UiB.
Være et bindeledd mellom studentene og næringslivet.

§2 M E D L E M M E R
Alle studenter som er tatt opp på Bachelorprogrammet i Nanoteknologi, eller
Masterprogrammet i Nanovitenskap, ved UiB er medlemmer. Dette gjelder også de som ikke
fullfører studiet på normert tid, men disse må gi beskjed til styret om at de fortsatt er aktive
studenter. Utmelding fra fagutvalget skjer automatisk ved endt eller avbrutt studium.
Doktorgradsstipendiater ansatt ved UiB kan søke til styret om medlemskap. Styret må vurdere
om søkeren har en relevant stilling innenfor nanoteknologi.

§3 A L L M Ø T E
Allmøtet er høyeste organ i Nanos. Her har alle medlemmer tale- og stemmerett ved fremmøte.
Det holdes en gang i året, fortrinnsvis i september/oktober. I spesielle tilfeller kan det innkalles
til ekstraordinært Allmøte. Innkallelse skjer via styret, og må sendes ut senest 2 uker før møtet. I
tillegg til korrekt innkallelse, må minst 1/3 av medlemmene være tilstede for at Allmøtet skal
være beslutningsdyktig og gyldig. Dette gjelder også for ekstraordinære Allmøter. På Allmøtet
velges leder, nestleder og medlemmer til styret. Alle valg er personvalg og krever simpelt flertall.

§4 S T Y R E T
Nanos ledes av et styre bestående av sju personer av følgende verv: Leder, nestleder og fem
styremedlemmer. Disse velges av Allmøtet ved to uavhengige valg fra to kategorier: lederne og
styremedlemmene. Først velges leder, nestleder blir den med nest mest stemmer. Etterpå velges
styremedlemmer. De som stilte til ledervalget men ikke ble valgt, kan fremdeles velges inn i
styret via styremedlemsvalget. ”Lucky loser” (den med 6. mest stemmer) ved valg av
styremedlemmer, vil bli varamedlem. Det er ønskelig at alle kull ved bachelor og
masterprogrammet er representert i styret.
Styret fordeler følgende oppgaver innad:
Sponsoransvarlig
Kasserer
Ansvarlig faglige aktiviteter
Ansvarlig sosiale aktiviteter
Medieansvarlig
Programstyrerepresentanter (to stykker). (Leder kan ikke være
programstyrerepresentant. Nestleder er likestilt de andre styremedlemmene. Blir man
valgt som programstyrerepresentant, sitter man i to år, selv om man evt. ikke blir valgt
inn i styret det andre året.)
Styret har ansvar for å organisere grupper (gjerne utenfor styret) som skal jobbe med faglige og
sosiale arrangementer og tiltak på oppdrag fra styret. Styret har også ansvar for å finne en
webansvarlig. Styret er ansvarlig for forvaltning av fagutvalget sin logo og heimeside, og bruk av
disse må godkjennes av styret. Leder blir automatisk valgt som representant i RU
(Realistutvalget). For at et styremøte skal være vedtaksdyktig må minst fire av styrets
medlemmer være tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme ved likt
stemmetall. Denne dobbeltstemmen overføres til nestleder ved leders fravær.
Det kan fremmes mistillitsforslag til styret. Dette må fremmes skriftlig til styrets leder, og må
være underskrevet av minst åtte personer. Dersom ett slikt mistillitsforslag fremmes skal det
innkalles til ekstraordinært Allmøte. Om minimum 2/3 av Allmøtet ønsker det, går styret av.
Et styremedlem kan avsettes av styret dersom særlig grunn foreligger og alle styremedlemmer,
bortsett fra vedkommende, stemmer for.

§5 E N D R I N G A V V E D T E K TE R
Vedtektene kan endres ved minimum 2/3 flertall på Allmøtet. Endringene trer i kraft
umiddelbart, med mindre noe annet blir vedtatt. Styret kan utføre redaksjonelle endringer av
vedtektene uten å kalle inn til et nytt allmøte. Styret må etter slike redaksjonelle endringer
sende ut informasjon til medlemmene om endringene som er utført.

§6 O P P L Ø S N I N G
Nanos kan bare oppløses av Allmøtet, og dette trenger 2/3 flertall. Om styret innkaller til tre
Allmøter uten at det møter opp mange nok til at Allmøtet er vedtaksdyktig, oppløses fagutvalget
automatisk. Eventuelle midler blir da overført til Programstyret, og skal øremerkes til sosiale
tiltak for studentene.

Vedtekter endret:
22. september 2009
4. september 2013
1. september 2016

