Vedtekter for linjeforeningen Volvox & Alkymisten
Vedtatt på årsmøtet onsdag 17. september 2008.
Oppdatert på årsmøtet 24. september 215

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Volvox & Alkymisten.
§ 2 Formål og omfang
Foreningens formål er å fremme et godt faglig og sosialt studiemiljø blant studenter ved
bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi, samt studenter ved årsstudium i
biologi og kjemi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Foreningen
skal også opprette og opprettholde kontakt mellom linjeforeningens medlemmer og
næringslivet.
§ 3 Medlemskap
Som medlemmer i Volvox & Alkymisten regnes alle studenter på bachelor- og masterstudier i
biologi, bioteknologi og kjemi, samt studenter ved årsstudium i biologi og kjemi ved NTNU
som er meldt inn i linjeforeningen. Innmelding er bindende og nye medlemmer forplikter seg
til å betale medlemsavgiften innen 2 uker etter innmelding. Medlemskapet koster 150 NOK
og er et livstidsmedlemskap.
Som æresmedlemmer regner medlemmer som har fullført to år med styreverv eller har fullført
et verv i komite og et verv i styret fordelt over to år.
Det finnes ingen opptaksprøve for å bli med i linjeforeningen.
Det skilles mellom aktive og passive medlemmer. Et aktivt medlem er en person som
oppfyller kravene i § 3. Et medlem som ikke lenger tilhører bachelor- eller masterstudier i
biologi, bioteknologi eller kjemi, eller årsstudium i biologi og kjemi ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) regnes som et passivt medlem.
§ 4 Årsmøte
Årsmøte er foreningens høyeste organ og holdes én gang i året i løpet av september. Årsmøtet
innkalles med minst 21 dagers varsel. Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Bare medlemmer
har stemmerett og kan stille til valg. Møtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Ekstraordinært
allmøte har samme funksjon som årsmøte, og kan innkalles hvis minst ¼ av de aktive
medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig. Ekstraordinært allmøte
innkalles med minst 14 dagers varsel.
§ 5 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
3. Velge møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive møtereferatet
4. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle årsberetninger fra komiteer og
undergrupper
5. Behandle foreningens regnskap
6. Behandle innkommende forslag og saker.
7. Vedta foreningens budsjett for neste periode
8. Foreta valg av styremedlemmer
9. Presentasjon og valg av kandidater til Den Röda Ulvs valgkomite.
§ 6 Vedtektsendringer
Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, og 7
dager før ekstraordinært allmøte. Endring av vedtekt kan bare skje dersom minst 2/3 av
fremmøtte medlemmer ved årsmøte stemmer for. Endringer som vedtas på årsmøtet trer i
kraft etter årsmøtets slutt, med mindre annet er spesifisert.
§ 7 Styret
Styret skal ha minimum 8 styremedlemmer. Utover dette bestemmer styret selv hvor mange
nye styremedlemmer som skal stemmes inn ved hvert årsmøte. Styret skal kunngjøre alle
stillinger minst 14 dager før årsmøtet. Kandidater til styrevalg skal presentere seg for
forsamlingen før avstemming. Styrevervet varer frem til neste årsmøte, og stillingene i styret
er som følger; leder, nestleder, kasserer, sekretær, komiteledere og minst 2 styremedlemmer
hvis titler og arbeidsoppgaver bestemmes av styret. Avtroppende styre skal bistå det nye
styret i en måned etter årsmøtet.
Styret har en budsjettpost på 1000 NOK mellom hvert årsmøte som kan benyttes til interne
formål. Bruk av posten er forbeholdt å fremme samhold i hovedstyret. Restmidler av posten
overføres ikke til påfølgende styre.
Linjeforeningens hovedstyre er forpliktet til å kunngjøre kandidater til styrevalget fortløpende
ettersom søknadene godkjennes. Linjeforeningens hovedstyre er forpliktet til å skrive
erfaringsrapporter av sine stillinger før årsmøtet ved avtroppende verv.
§ 8 Komiteer og undergrupper
Under linjeforeningen kan det når som helst opprettes komitéer og undergrupper i henhold til
foreningens formål. Disse kan oppnevnes og avsluttes med styrets tillatelse, eller hvis minst
2/3 av de aktive medlemmene krever det.
Linjeforeningen har følgende komiteer: Arrangementskomiteen, Bedriftskomiteen,
Reduksjonen og Kjellerkomiteen. Komiteens leder skal sitte i hovedstyret med den funksjon å
representere komiteen i styret
Valg av bedriftskomitéleder og valg av arrangementskomitéleder skjer på årsmøtet. Offisielt
opptak til bedriftskomiteen og arrangementskomiteen skjer på årsmøtet, men medlemmer til
disse komiteene kan også tas opp i løpet av året ved behov. Verv i en komité varer i ett år.
Ved videre engasjement avklares vervets varighet med den aktuelle komitélederen.

Overskuddet fra inntektene til bedriftskomiteen skal brukes til å drifte linjeforeningen Volvox
& Alkymisten. Inntektene skal bidra til å senke priser på arrangementer og skape økonomisk
trygghet.
Alle komiteer plikter til å levere regnskap til hovedstyrets kasserer før årsmøtet. Komiteer
skal ha en person som har ansvar for økonomi. Hver komité får en åpen budsjettpost på 1000
NOK mellom hvert årsmøte til å fremme komiteens samhold og virke. Restmidler i posten
kan ikke overføres til neste periode. Bruk av denne posten skal godkjennes av kasserer i
hovedstyret før benyttelse.
Hovedstyret plikter til å holde et stormøte minst en gang i semesteret, hvor representanter av
alle undergrupper av linjeforeningen legger frem sin aktivitet og budsjett.
§ 9 Refusjon og godtgjørelse
Medlemmer av linjeforeningen kan motta refusjon for utgifter i forbindelse med arbeid i
foreningen dersom søknad til styret og dokumentasjon på utgifter foreligger. Dokumentasjon
må fremlegges for kasserer innen en måned etter utført betaling. Foreningens utgifter til
refusjon og godtgjørelser skal fremgå av budsjett og regnskap.
§ 10 Foreningens midler
Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål.
§ 11 Faddertid
Utnevnelse av fadderutvalget skal skje senest i februar, og skal bli utnevnt av hovedstyret.
Minst én representant fra hovedstyret skal sitte i fadderutvalget.
§ 12 Oppløsning
Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de aktive medlemmene på to etterfølgende
årsmøter/allmøter stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en
annen egnet studentforening.

