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Dagsordenen punkt c) Saker fremmet av TAF's styre og medlemmer.  
 
Forslag fra TAF Styret om endring av vedtektene for å gi mulighet for å ha mer enn ett vara-
medlem.  
 
Paragraf 6.2 i vedtektene definerer pr i dag at styret skal ha kun et varamedlem. Dette ser TAF 
Styret på som en uønsket og unødvendig begrensning, spesielt med tanke på rekruttering av nye 
styremedlemmer siden vervet som varamedlem er god motivasjon og gir effektiv opplæring av 
fremtidige styremedlemmer. Det kan være vanskelig å arrangere styremøter dersom alle vara-
menn har møteplikt. Styret foreslår derfor å frita varamedlemmer for møteplikt. Det virker litt 
rart å si at styret er beslutningsdyktig hvis kun tre stemmeberettigede møter frem. Antallet fore-
slås økt til fire. 
 
Styret foreslår derfor at vedtektenes §6.2 endres fra: 

6.2 Sammensetning, møteavholdelse og beslutningsdyktighet.  

a. Styret konstituerer seg selv hvert år og består av leder, 4 styremedlemmer og et varamedlem.  
b. Styrefunksjonene fordeler seg på vervene (1) leder, (2) nestleder/redaktør, (3) sekretær, (4) 

kasserer/materialforvalter og (5) tur/møtekoordinator.  
c. Styremøter holdes så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to styremedlemmer 

fremmer ønske om det.  
d. Styre- og varamedlemmer har møteplikt.  
e. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 3 eller flere stemmeberettigete. 

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  
f. Varamedlemmet trer inn som stemmeberettiget ved forfall fra styremedlem.  

Samme person kan ikke inneha flere styreverv. 

… til (endringer er uthevet): 

6.2 Sammensetning, møteavholdelse og beslutningsdyktighet.  

a. Styret konstituerer seg selv hvert år og består av leder og 4 styremedlemmer. Det velges 
minst ett varamedlem (1. varamedlem, 2. varamedlem osv.). 

b. Styrefunksjonene fordeler seg på vervene (1) leder, (2) nestleder/redaktør, (3) sekretær, (4) 
kasserer/materialforvalter og (5) tur/møtekoordinator.  

c. Styremøter holdes så ofte som lederen finner det ønskelig eller når minst to styremedlemmer 
fremmer ønske om det.  

d. Styremedlemmer har møteplikt, mens varamedlemmer har møterett.  
e. Styrevedtak fattes ved simpelt flertall og krever fremmøte av 4 eller flere stemmeberettigete. 

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  
f. Varamedlem trer inn som stemmeberettiget ved forfall fra styremedlem. 1. varamedlem trer 

inn før 2. varamedlem osv. Varamedlem som trer inn for styremedlem har møteplikt. 

Samme person kan ikke inneha flere styreverv. 

Som en følge av dette må samtidig §4.4, punkt e, ledd 3 (som omhandler posten "Valg" i Gene-
ralforsamlingens Dagsorden) endres fra: 
 
                  3.    Ett varamedlem for ett år.  
 

… til (endringer er uthevet): 

                  3.    Minst ett varamedlem, alle for ett år.  

Fullstendige vedtekter finnes på http://www.taf-astro.no/info/vedtekter/vedtekter.htm  
 


