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§ 1. Foreningens navn er MAPS - Matematikk, Algoritmer og Programmering
for Studenter.

§ 2. Foreningens formål er å fremme interesse for programmering og mate-
matikk, og samspillet mellom disse to fagområdene blant studentene ved
UiO. Foreningen skal også jobbe for en plattform som skaper gode mu-
ligheter for faglig og sosial utfoldelse blant studentene.

§ 3. Som medlemmer av MAPS regnes alle som har betalt kontingent for gjel-
dende semester. Kontingenten bestemmes av styret.

§ 4. Generelforsamlingen er foreningens høyeste organ og holdes hvert se-
mester, henholdsvis innen utgangen av september og februar. General-
forsamling innkalles med 14 dagers varsel. På møtet behandles styrets
beretninger, regnskap for forrige periode og budsjett for neste periode,
samt andre eventuelle saker som er satt opp på dagsordenen. Alle med-
lemmer har stemmerett og kan stille til valg. Generalforsamlingen fatter
vedtak ved strengt simpelt flertall. Ekstraordinær generalforsamling kan
innkalles hvis minst en fjerdedel av medlemmene krever det, eller når
styret finner det nødvendig.

§ 5. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende minst ti dager før
generalforsamling. Endring av vedtektene kan kun skje når to tredeler av
de stemmeberettigede stemmer for.

§ 6. Styret skal ha mellom fem og åtte medlemmer. Styremedlemmer skal bli
valgt ved en generalforsamling, og er på valg ved hver ordinære general-
forsamling. Leder og økonomiansvarlig velges ved særskilt valg til sine
respektive stillinger. Styret konstituerer seg selv med nestleder, sekretær,
pr-sjef og faglig ansvarlig. Alle styrets medlemmer har valgperiode på et
semester.

§ 7. Vedtak i styret fattes ved konsensus. Dersom dette ikke er mulig, og et
vedtak er nødvendig, fattes det ved alminnelig flertall. Leder har π

2 stem-
mer. Styret er vedtaksdyktig når alle styremedlemmer har mottatt innkal-
ling tre dager før møtet og minst halvparten av styret er tilstede.

§ 8. Styremøter skal være åpne for alle medlemmer av MAPS. De som møter
opp kan også be møteleder om tale- og forslagsrett, som godkjennes av
styret.
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§ 9. Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål.

§ 10. Foreningen kan oppløses hvis to tredeler av de stemmeberettigede med-
lemmene stemmer for foreningens oppløsning på to etterfølgende ordi-
nære generalforsamlinger.

§ 11. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet student-
forening som velges ved generalforsamling.
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