
VEDTEKTER FOR PENSJONISTFORENINGEN v/UIB 
 
§ 1. FORENINGENS FORMÅL 
 
Foreningen skal være et møtested til glede og nytte for tidligere 
kolleger fra alle stillings-grupper. Den kan arrangere møter på 
dagtid med foredrag, omvisninger, kunstnerisk underholdning med 
påfølgende bespisning og selskapelig samvær. 
Pensjonistforeningen kan arrangere turer av kortere eller lengre 
varighet. Om høsten gjerne en dagstur i nærområdene, og om 
våren en tur på 2-3 dager. Den skal også legge til rette for 
interessegrupper, f eks seniordans, lesegruppe, sosialt 
formiddagstreff og reisevirksomhet. 
 
§ 2. MEDLEMMER 
 
Pensjonister fra UiB er å anse som medlemmer og skal få tilsendt 
foreningens vår-og høstprogram. Tilsatte over 62 år som fremdeles 
er er i jobb kan også bli medlem, men må selv melde seg inn i 
Pensjonistforeningen. Medlemmer med ledsager samt pensjonister 
ved NHH innbys til å delta på alle arrangement. Medlemmers 
etterlatte er velkommen til å delta på foreningens aktiviteter. 
 
§3. ÅRSMØTET 
 
Pensjonistforeningen holder sitt årsmøte innen utgangen av mars 
måned. Innkalling til årsmøte sendes vanligvis ut sammen med 
vårens program, dog med minst to ukers varsel. Årsmøtet skal 
behandle følgende saker: 
 
 Årsberetning 
 
•Regnskap for kalenderåret 
•Valg av styre  
•Valg av valgkomité 
•Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal meldes skriftlig til        
styret 4 uker før fastsatt årsmøte 
 
 



§ 4. KONTINGENT OG ØKONOMI 
 
Medlemmene betaler ikke kontingent . Det betales kun for de 
arrangement en deltar i. Foreningen nyter godt av at UiB yter et 
driftstilskudd. Universitetet holder også foreningen med kontor, 
utstyr og stiller møtelokaler til disposisjon. Spesielle 
interessegrupper skal ha selvstendig økonomi, som ikke inngår i 
foreningens regnskap. 
 
§ 5. STYRET 
 
Foreningens styre skal bestå av 8 medlemmer . Leder, nestleder, 
referent og kasserer velges særskilt. Disse utgjør også 
pensjonistforeningens arbeidsutvalg (AU). Leder og styre-
medlemmer velges alle for 1 år. Styresaker avgjøres med alminnelig 
flertall. Ved stemmelikhet avgjør fungerende leders stemme utfallet 
av avstemningen. Styret oppnevner leder for interessegruppene. 
Leder rapporterer til styret. 
 
§ 6. REGNSKAP 
Foreningens regnskapavsluttes pr. 31. desember og forelegges 
årsmøtet. 
 
§ 7. VEDTEKTSENDRINGER 
 
Endringer i foreningens vedtekter kan bare skje i ordinært årsmøte. 
Det kreves 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. 
 
§ 8. OPPLØSNING AV PENSJONISTFORENINGEN 
 
Forslag om oppløsning av foreningen kan fremmes for ordinært eller 
ekstraordinært årsmøte og må vedtas med 2/3 flertall av fremmøtte 
medlemmer. 
 


