Vedtekter STTF
Vedtekter for Sør-Trøndelag Tannlegeforening
Sist endret desember 2015
§ 1 Navn
Sør-Trøndelag Tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings
lokalforening i Sør-Trøndelag fylke. Dens initialer er STTF.
§ 2 Formål
Sør-Trøndelag Tannlegeforening skal representere NTF i fylket. Den
skal arbeide for NTFs formål og herunder ivareta medlemmenes faglige,
sosiale og økonomiske interesser - samt fremme et kollegialt samhold.
Lokalforeningen skal holdes orientert om det lokale UTVs (det lokale
forhandlingsutvalget) virksomhet i fylket.
§3 Medlemskap
Foreningens medlemmer kan være ordinære medlemmer, passive
medlemmer, assosierte medlemmer, studentmedlemmer, inviterte
medlemmer, korresponderende medlemmer og æresmedlemmer.
a) Ordinært medlem er ethvert medlem av NTF med hovederverv i
fylket.
b) Passivt medlem av STTF er passivt medlem av NTF som ønsker å
opprettholde passivt medlemskap i lokalforeningen. Dette må
meldes skriftlig til foreningens styre.
c) Assosiert medlem er medlem av annen lokalforening som ønsker å
opprette assosiert medlemskap i STTF. Dette må meldes skriftlig til
foreningens styre.
d) Studentmedlem er odontologistudenter fra fylket som ønsker å
opprette
studentmedlemskap i STTF. Dette må meldes skriftlig til foreningens
styre.
e) Invitert medlem er interessert utenfor standen med særlig
tilknytning til odontologien eller STTF.
f) Til korresponderende medlem kan innvelges enhver hvis tilknytning

til STTF anses ønskelig.
g) Til æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort en særlig aktiv
innsats for foreningen og dens formål, eller som foreningen i særlig
grad vil hedre.
De under g) nevnte medlemmer innvelges på generalforsamlingen med
2/3 flertall etter innstilling fra styret..
Flytter et medlem innen fylket eller ut av dette, plikter vedkommende å
gi skriftlig beskjed til styret.
Bare ordinære medlemmer har stemmerett i foreningssaker.
§ 4 Eksklusjon
Hvis et medlem viser seg uverdig til medlemskap, overtrer foreningens
vedtekter og bestemmelser eller unnlater å betale skyldig kontingent,
kan styret i STTF overfor NTFs hovedstyre foreslå vedkommende til
eksklusjon eller stryking som medlem. Vedkommende skal underrettes
skriftlig om styrets beslutning - med 4 ukers ankefrist. Innstillingen kan
ankes til lokalforeningens styre og må i så fall behandles på et
medlemsmøte hvor det kreves 2/3 flertall for vedtak. Medlemmene skal
være orientert ved møteinnkallelsen. Gjelder innstillingen et
styremedlem, forelegges saken i alle tilfelle et medlemsmøte hvor det
kreves 2/3 flertall for vedtak. Medlemmene skal være orientert ved
møteinnkallelsen.
§ 5 Etiske regler og kollegiale bestemmelser
De til enhver tid gjeldende regler og bestemmelser i NTF gjelder også
for STTF.
§ 6 Kontingent
Kontingent fastsettes av Generalforsamlingen med alminnelig flertall og
skal betales av alle ordinære medlemmer.
Assosierte medlemmer betaler fastsatt kontingent. Andre
medlemskategorier og medlemmer over 65 år har kontingentfritak.
§ 7 Foreningsår og regnskap
Foreningsåret og regnskapsåret følger kalenderåret.
§ 8 Tillitsvalgte
a) Styret.
Dette består av: Leder, nestleder, sekretær,
kasserer, 3 styremedlemmer og UTV representant. Det velges 2
varamedlemmer og et
varamedlem fra det lokal UTV. Styret skal bestå av minst 2 offentlige
og minst
2 privatpraktiserende tannleger.
b) Representanter med 2 suppleanter til NTFs representantskap. Både

privatpraktiserende og offentlig ansatte tannleger skal være
representert.
c) Klagenemnd. Denne består av leder og 2 medlemmer. Det velges 2
varamedlemmer.
d)
Arkivar.
e) 2 revisorer.
f) Valgkomité. Denne består av 4 medlemmer, minst en
privatpraktiserende og minst en offentlig ansatt tannlege.
g) Informasjonssekretær m/varamedlem.
h) Museumskomité. Det utnevnes en kontaktperson som formidler
kontakt mellom Trøndelag folkemuseum og medlemmer.
i) Økonomistyret. Dette består av 4 medlemmer. Leder velges separat.
Kassereren er selvskrevet medlem.
§ 9 Tillitsvalgtes plikter
a) Styret leder foreningens arbeid, påser at vedtekter og bestemmelser
overholdes og har ansvaret for foreningens økonomi. Styret
oppnevner lokal kursnemnd.
Styret oppnevner Lokalt næringsutvalg (LNU). Leder for utvalget
oppnevnes blant de privatpraktiserende tannleger i styret.
Arbeidsoppgavene forøvrig fordeles innen styret etter god
foreningsskikk.
b) Representantene fremlegger foreningens syn på
representantskapssakene. (Se NTFs vedtekter). De plikter å gi
beretning fra representantskapsmøtet, derunder, (etter anmodning),
om det standpunkt de har inntatt i den enkelte sak.
c) Klagenemnda handler etter NTFs instruks.
d)
Arkivaren er ansvarlig for foreningens arkiv.
e) Revisorene reviderer regnskap og regnskapene for foreningens
fonds.
f) Valgkomiteen innhenter forslag på tillitsvalgte etter anmodning fra
styret, og avgir sin innstilling til styret så tidlig at den kan komme med
i møteinnkallelsen til årsmøtet/generalforsamlingen.
g) Informasjonssekretæren handler etter NTFs retningslinjer.
h) Museumskontaktperson har oppsynet med «Det gamle
Tandlægekontor» som er overført til Trøndelag Folkemuseum - og
sørger for nødvendig kontakt med museets styre.
i) Økonomistyret handler etter vedtatt instruks.
j) Representant til Sentralt næringspolitisk forum velges av Lokalt
næringspolitisk forum.
k) Signaturfullmakt for foreningen ligger hos styrets leder i felleskap
med et annet styremedlem eller styrets leder sammen med kasserer.

§ 10 Medlemsmøter

Til fremme av foreningens formålene holdes medlemsmøter. Tid og
sted for møtene fastsettes av styret. Innkalling sendes medlemmene
minst 14 dager før møtene.
§ 11 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes annet hvert år i første halvdel av
november før NTFs representantskapsmøte og innkalles ved
utsendelse av dagsorden med minst 14 dagers varsel. Lovlig innkalt
generalforsamling er beslutningsdyktig.
Generalforsamlingen skal:
a) Behandle styrets beretning og regnskap.
b) Behandle innberetning fra styrene for foreningens fonds.
c) Referere innberetning fra arkivaren.
d)
Referere innberetning fra informasjonssekretæren.
e) Referere innberetning fra kursnemnda.
f) Referere innberetning fra klagenemnda.
g) Referere årsberetning fra UTV.
h) Behandle styrets forslag til budsjett og fastsette
medlemskontingenten for den følgende perioden.
i) Behandle NTFs representantskapssaker.
j) Foreta valg av styret og andre tillitsvalgte jfr. § 8 unntatt punkt f
(valgkomité), etter valgkomiteens innstilling.
k) Velge valgkomité etter innstilling fra styret.
l) Velge representanter til NTFs representantskap med suppleanter.
m) Behandle saker som ikke står på dagsorden. For vedtak om
behandling av slike saker og realitetsvedtak i saken kreves 2/3 flertall.
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling, som skal tillyses med minst 14 dagers
varsel, holdes når styret finner det nødvendig eller minst 1/4 av
foreningens medlemmer skriftlig krever det.
På ekstraordinær generalforsamling kan bare behandles de
saker som står oppført på dagsorden.
§ 13 Valg og stemmegivning
Styret og tillitsvalgte velges for 2 år.
Dersom ikke begge gruppene (private og offentlige) er representert
med minst 2 i styret, rykker den fra den underrepresenterte gruppe som
har flest stemmer opp. Dette skjer på bekostning av den som har
færrest stemmer fra den overrepresenterte gruppe.
Valg, unntatt valg på leder, kan foretas ved akklamasjon hvis det
foreligger bare ett forslag.
Leder velges ved absolutt flertall (dvs. mer enn halvparten av avgitte
stemmer), de øvrige tillitsvalgte med alminnelig stemmeflertall (de
anses valgt som har fått flest stemmer).

Er det ved valg av leder ingen kandidat som oppnår absolutt flertall i
første valgomgang, foretas omvalg mellom de 2 som fikk flest stemmer.
Ved stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning.
Representanter med suppleanter velges på generalforsamlingen..
Lederen er selvskreven representant. Ved forfall kan styret oppnevne
nye representanter.
Ved stemmelikhet i en sak kan lederen benytte seg av sin
dobbeltstemme.

§ 14 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer og eventuelle forslag om oppløsning av
foreningen skal sendes styret innen 1. september slik at de kan
vedlegges innkalling til generalforsamling.
Forslagene krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.
§ 15 Oppløsning
Forslag om oppløsning av STTF skal behandles på ordinær
generalforsamling og må vedtas med 2/3 flertall.
I tilfelle oppløsning av foreningen blir dens midler å anvende etter
nærmere bestemmelser vedtatt på siste ordinære generalforsamling.

