
Vedtekter for IFI-ProgNett, Linjeforening for programmering og nettverk

§1. Foreningens navn

Foreningens navn er IFI-ProgNett, heretter nevt som ProgNett

§2. Foreningens formål 

Foreningens formål er å fremme det sosiale og faglige miljø ved master- og 
bachelorprogrammene Programering og nettverk ved Institutt for informatikk ved 
Universitetet i Oslo. 

a) Foreningen skal holde faglig relevante arrangementer for programområdets 
studenter.

b) Foreningen skal sørge for at programrommet har en atmosfære som oppfordrer til 
sosial og faglig mingling.

§3. Medlemskap

a) Alle studenter ved bachelor- og masterprogrammene Programmering og nettverk 
ved Universitetet i Oslo er medlemmer.

b) Foreningen har ingen medlemskontigent.

§4. Generalforsamlingen og dens myndighet

a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og holdes hvert semester, 
henholdsvis i løpet av mai og november. Ekstraordinært generalforsamling kan innkalles 
hvis minst 1⁄4 av medlemmene krever det eller når styret finner det nødvendig.

b) Ordinær generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel. 

c) På generalforsamlingen behandles styrets beretning, regnskap for forrige periode og 
budsjett for neste periode, samt eventuelle andre saker som er satt opp på dagsorden. 

d) Alle studenter på Programmering og nettverk ved Institutt for informatikk har stemmerett 
og kan stille til valg. Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. 

e) Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 dager før 
generalforsamling. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte 
medlemmene stemmer for. 

f) Generalforsamlingen er beslutingsdyktig hvis minst 10% eller 10 av medlemmene er til 
stede.



§5. Styret og valg

a) Styret skal ha minimum 4 styremedlemmer som velges for ett semester på 
generalforsamlingen.

b) Stillingene i styret er som følger; leder. nestleder, økonomiansvarlig og utstyrsansvarlig.

c) Dersom enkelte verv ikke blir innstilt på generalforsmaling, kan styret selv innstille nye 
styremedlemmer.

d) Ved eventuelt frafall av styremedlemmer, med unntak av leder, kan styret selv innstille 
nye styremedlemmer som blir sittende frem til neste ordinære generalforsamling.

e) Ved behov for flere styremedlemmer til å fylle roller som dukker opp mellom 
generalforsamlingene, kan styret selv innstille nye styremedlemmer som blir sittende frem 
til neste ordinære generalforsamling.

§6. Styret og dets oppgaver

a) Styret er ansvarlig for ProgNett sin virksomhet og for at foreningens vedtekter følges.

b) Styret er beslutningsdyktig dersom minst 50% av styrets medlemmer er til stede.

c) Styret fatter beslutninger ved enkelt flertall ved stemmegivning. Skulle det bli 
stemmelikhet har styrets leder to stemmer.

§7. Signaturrett

a) Styrets leder kan signere på vegne av ProgNett.

b) To av styrets medlemmer kan sammen signere på vegne av ProgNett.

§8. Foreningens midler

Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens budsjett. Budsjettet utformes 
med foreningens formål som grunnlag. 

§9. Mistillit

Mistillitsforslag overfor foreningens styremedlemmer skal behandles på 
generalforsamling, og må få 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§10. Oppløsning av foreningen

a) Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to 
etterfølgende ordinære generalforsamlinger stemmer for oppløsning. 

b) Ved oppløsning av foreningens vil dens midler og eiendeler overføres til 
Fordelingsutvalget ved Institutt for informatikk.


