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Pensjonistakademiet Campus Ås 
 
Bakgrunn 
Pensjonistakademiet ved Norges landbrukshøgskole (NLH) ble startet i 1989 av og for 
personer utdannet ved NLH eller tilknyttet vitenskapelige institusjoner på høgskolens område 
uten at det formelt ble registrert som en forening. Personer utenfor høgskolens/universitets 
område har også vist interesse for å delta på foreningens tilbud og sammenslåingen av UMB 
og NVH til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gjør at grunnlaget for 
foreningen blir noe endret. Det er behov for mer formell form med egne vedtekter mens 
virksomheten fortsetter som før. 

 

Vedtekter  
Vedtatt på stiftelsesmøtet 29. januar 2014 

 

§ 1 Navn og lokalisering 

Foreningens navn er Pensjonistakademiet Campus Ås, og den er lokalisert i Ås kommune. 

 

§ 2 Formål  

Formålet er å legge til rette for foredragsmøter, diskusjonsfora der landbruks- og 

veterinærfaglige, vitenskaps-, kultur- og samfunnsspørsmål presenteres og drøftes, samt 

andre aktiviteter. 

 

§ 3 Juridisk person 

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person. Medlemmene er ikke ansvarlig 

for foreningens gjeld. 

 

§ 4 Medlemmer 

Pensjonistakademiet Campus Ås er åpent for alle som ønsker å være medlem. 

 

§5 Kontingent 

Medlemmer betaler en årskontingent som fastsettes av årsmøtet.  Medlemmer som etter 

purring ikke betaler kontingenten, kan strykes som medlemmer i foreningen. 

 

§ 6 Årsmøte 

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år seinest innen utgangen av 

februar. Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel direkte til medlemmene. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret seinest 2 uker før 

årsmøtet. Sakliste med saksdokumenter må være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke 

før årsmøtet. 

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. På årsmøtet kan det bare 

fattes vedtak i saker som er ført på sakslisten. 

 

§ 7 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 

1 Konstituere møtet ved godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av 

møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 

2 Fastsette antall frammøtte stemmeberettigede personer 

3 Behandle foreningens årsmelding 



 

2 

 

4 Behandle foreningens regnskap i revidert stand 

5 Fastsette kontingent for inneværende år 

6 Behandle innkomne forslag 

7 Velge: 

a. Styreleder for 1 år 

b. 2 styremedlemmer for 2 år 

c. Valgkomite, 1 medlem for 3 år 

d. Revisor for 1 år  

 

§ 8 Stemmegivning på årsmøtet 

Alminnelig flertall av de avgitte stemmene skal til for at et vedtak er gyldig med mindre annet 

er bestemt. Blanke stemmer ansees som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis et medlem 

ønsker det. 
 

Når ingen kandidat ved valg som tillitsperson oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmene, foretas omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det 

stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

§ 9 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Det 

innkalles på samme måte som ordinært årsmøte. 

 

§10 Styret 

Foreningen ledes av et styre på 5 personer. Funksjonstiden for leder er 1 år og for de 4 

styremedlemmene 2 år. Ved votering og stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
 

Styret skal: 

a. Konstituere seg med nestleder, kasserer og sekretær 

b. Lede foreningen i henhold til gjeldende vedtekter, samt iverksette årsmøtets vedtak  

c. Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi 

d. Representere foreningen utad. 
 

Foreningen tegnes av styrets leder og ett av styremedlemmene. 

 

§ 11 Valgkomite 

Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer med funksjonstid 3 år etter forslag på medlemmer fra 

styret. Ordinært er ett medlem på valg hvert år. 

 

§ 12 Vedtektsendring 

Endringer av vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det 

kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endringene trer i kraft umiddelbart. 

 

§ 13 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 

Oppløsningen vedtas med minst 2/3 flertall. 

Det skal velges et avviklingsstyre som forestår avviklingen. Det ordinære styret kan velges til 

avviklingsstyre.  
 

Foreningens formue skal etter oppløsningen tilfalle det formål foreningen arbeider for.  

 


