
 
 

VEDTEKTER FOR 
FORENING FOR FJERNSTYRT 

UNDERVANNSTEKNOLOGI (FFU) 
 

§1. NAVN 
 

Foreningens navn er : Forening for Fjernstyrt Undervannsteknologi. Dens 
initialer er FFU. 

 
§2. FORMÅL 
 

Foreningens formål er å arbeide for et livskraftig undervannsteknologi miljø i Norge. 
Foreningen er et forum for personer, bedrifter og ulike institusjoner som arbeider 
med fjernstyrt undervannsteknologi. Foreningens hovedaktivitet er å høyne 
teknologinivået. 
 
Foreningen vil arbeide for å: 
 Formidle kunnskaper og erfaring innen fjernstyrte undervannsoperasjoner. 
 Skape kontakt mellom utdannelsesinstitusjoner, forskning, brukere, operatører, 

produsenter og offentlige instanser. 
 Holde kontakt med andre aktuelle foreninger 
 Skape god kontakt innen det undervannsteknologiske miljøet. 

 
§3. ORGANISASJON 
 

Foreningen bygger på individuelle medlemskap og bedriftsmedlemskap. 
Foreningens høyeste myndighet er Årsmøtet. Den daglige ledelsen ivaretas av styret. 

 
§4. MEDLEMSKAP 
 

Medlemmer kan være: 
 Personlige medlemmer 
 Bedrifter / offentlige instanser / institusjoner som har tilknytning til 

foreningens interesseområder. 
 Studenter / honnør medlemmer 
 Æresmedlemmer 

 
Bedriftsmedlemskap kan inkludere inntil 10 navngitte ansatte.  
 
Æresmedlemmer: Personlige medlemmer eller ansatte i medlemsbedrifter kan     
foreslå kandidater til æresmedlemmer. Forslaget skal behandles av styret.  Hvis 
styret finner kandidaten verdig, utarbeides innstilling med begrunnelse, som legges 
fram for årsmøtet som egen sak. For å bli innstilt som æresmedlem må kandidaten 
ha gjort en særlig stor innsats for FFU eller for det undervanns-teknologiske miljø i 
Norge. 
 



 
 

Vedtekter 

Styret forbeholder seg retten til å godkjenne innkommende søknader om 
medlemskap. 
 

§5. STEMMERETT 
 

Stemmerett har de nevnte medlemmene i §4.  
 
Medlemmer som møter på årsmøtet har stemmerett. Fullmakter godtas ikke. En 
bedrift kan stille med maksimum ti stemmeberettigede. 

 
§6 STYRET 
 

Foreningens styre skal bestå av 8 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 
5 styremedlemmer er tilstede. Hver representant av styret velger sin personlige 
varamann. Styremøtet skal ledes av en valgt representant. 
 
Beslutninger fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte. Ved likt stemmetall gis 
styrelederen automatisk dobbeltstemme. 
 
Styret velges på årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder som sitter 1 år, og forblir ytterlige 1 år 
som styremedlem. De øvrige medlemmer velges for 2 år. Årsmøtet kan gjøre unntak fra 
dette ved behov. Dersom styremedlemmer trekker seg i løpet av året, har styret anledning til 
å velge nytt styremedlem. 
 
Styret konstituerer seg selv på første møte etter årsmøtet. 
 
Styret - som skal holde minst 2 møter i året - leder foreningens virksomhet, 
forbereder årsmøter og avgjør søknader om opptak. 
 
Årsmøtet velger valgkomite. Avtroppende styreleder skal være med i valgkomiteen 
påfølgende år. 
 
Valgkomiteens funksjonstid er fra avslutning av et årsmøte til avslutning av det 
neste. Valgkomiteen skal innhente forslag til kandidater og oppfordre medlemmer til 
å fremme forslag på nye styremedlemmer, ny styreleder, valgkomite og nye 
revisorer. Komiteens innstilling sendes årsmøterepresentantene sammen med 
årsmøteagendaen. 
 
Styrets sammensetning bør bestå av representanter fra brukere, operatører, 
produsenter, myndigheter, utdannelsesinstitusjoner og nye næringer.  
 
Styret avholder arbeidsmøter som nødvendig. Innkalling til arbeidsmøtene skal skje 
med minst 7 dagers varsel. 
 
Sekretariatsfunksjonen velges av styret. 

 
§7 ÅRSMØTET 
 

FFUs Årsmøte består av § 4’s nevnte medlemmer. Styret kan i tillegg innkalle sekretariatet.  
 



 
 

Vedtekter 

Årsmøtet holdes hvert år innen april. Innkalling til Årsmøtet skjer med minst 4 ukers 
varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 3 uker 
før Årsmøtet. Komplett agenda med nødvendige vedlegg sendes medlemmer senest 
2 uker før årsmøtet. 
 
På Årsmøtet behandles: 

 
1.  Årsberetning m/revidert regnskap 
2.  Handlingsprogram m/budsjett 
3.  Valg av styremedlemmer, leder, revisorer og valgkomite. 
4.  Fastsettelse av årskontingent 
5.  Valg av sted for neste årsmøte 
6.  Andre innkomne saker som nevnt i innkallingen 
 

Beslutninger fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte, unntatt forslag til 
vedtektsendinger. 
 
Det sittende styre gjennomfører årsmøtet. Avtroppende leder er møteleder dersom 
årsmøtet godtar dette. 

  
§8  VEDTEKTSENDRINGER 
 

Forslag om endring av vedtektene skal skje innen 3 uker før årsmøtet og må sendes 
skriftlig til styret som kunngjør forslaget for medlemmene og sørger for at det 
behandles på første årsmøtet. 
 
Kunngjøringer til medlemmer kan skje ved brev, E-post, kunngjøring i FFU-nytt 
og/eller på foreningens hjemmesider. 
 
For vedtektsendring kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede 
medlemmer. 

 
§9  PUBLIKASJONER 
 

Publikasjoner i foreningens navn skal godkjennes av styret. 
 
§10  FORENINGENS OPPLØSNING 
 

Forslag om foreningens oppløsning behandles på samme måte som bestemt for 
vedtektsendringer. Minst 2/3 av foreningens medlemmeer må godkjenne en 
eventuell oppløsning av foreningen. 
 
Ved oppløsning av foreningen beslutter årsmøtet hvordan foreningens midler og 
eiendeler skal disponeres. 

 
 


