Vedtekter for Forum for trafikkpedagogikk
Foreningens navn er: Forum for trafikkpedagogikk og ble stiftet 1.1.2007
§1

Formål og profilering

Forum for trafikkpedagogikk er et samarbeidsforum som tar temaer knyttet til trafikkpedagogikk opp
til debatt, og tilbyr seminarer og konferanser innen dette fagfeltet.
Kun hovedmedlemmer kan profileres ved ulike tiltak i forumets regi.

§2

Medlemmer

Hovedmedlem i forumet kan være Statens vegvesen, utdanningsinstitusjoner og
bransjeorganisasjoner som har som hovedoppgave å arbeide med førerkortrettet opplæring eller
yrkessjåføropplæring, eller utdanning av personale til å forestå slik opplæring.
Tilknyttet medlem i forumet kan være personer eller organisasjon som i kraft av sin kompetanse kan
medvirke til forumets formål og arbeid.
Opptak av medlemmer skjer på grunnlag av begrunnet søknad. Søknaden sendes styret og avgjøres
på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

§3

Stemmerett, verv m.m.

Hovedmedlemmer har stemmerett på årsmøtet og kan velges til styreverv.
Tilknyttet medlem kan komme med forslag til styre- og årsmøtesaker, og har talerett på årsmøtet.
Tilknyttet medlem kan utpekes av styret til å delta i arbeidsgruppe, prosjekt e.l. når styret finner
dette tjenlig.
§4

Godtgjørelse

Hovedregelen er at medlemmer dekker egne reise- og oppholdskostnader. I særskilte tilfeller kan
styret etter søknad dekke dokumenterte utgifter for medlemmer eller andre.
§5

Årsmøte og styre

Årsmøtet
 er høyeste myndighet i forumet
 skal holdes hvert år innen juni måned
 innkalles til av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene.
Saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet.
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Årsmøtet er vedtaksført når 2/3 av hovedmedlemmene har møtt. Hvert av disse har en stemme.
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
Årsmøtet skal velge
 dirigent
 referent (for årsmøtet)
 ett styremedlem fra hvert av hovedmedlemmene for 1 år i gangen
 styreleder for 1 år mellom disse
og behandle oppsatte saker.
Styret






konstituerer seg selv ved at det velges regnskapsansvarlig, daglig leder og referent
behandler innkomne saker og står for løpende drift av forumet
innkaller til årsmøte som fastsatt over
innkaller til ekstraordinært årsmøte når styret eller 2/3 av hovedmedlemmene krever det
innkaller til medlemsmøter og arbeidsmøter etter behov

§6

Vedtektsendring

Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte når saken er varslet
gjennom ordinær sakliste.
§7

Oppløsning og sammenslutning

Hovedmedlemmer kan fremme forslag om oppløsning av forumet som skal behandles på ordinært
årsmøte. Dersom minst 2/3 av stemmeberettigete stemmer for oppløsning, innkaller styret til
ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Oppløsning skal skje med minst 2/3 flertall.
Spørsmål om sammenslutning behandles etter § 6.
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