VEDTEKTER FOR MTL
§ 1 Formål
Å organisere tilsatte ved meteorologiske etat til samarbeid for å fremme deres økonomiske,
faglige og sosiale interesser ved å:
A) arbeide for opprettelse av overenskomster mellom staten og tjenestemennenes
organisasjon om lønns- og arbeidsvilkår.
B) fremme det faglige og annet opplysningsarbeid blant tjenestemennene.
C) samarbeide med andre organisasjoner i den utstrekning en finner dette formålstjenlig.
§ 2 Tilslutning
Foreningen skal være tilsluttet en av statstjenestemennenes forhandlingsberettigede
hovedorganisasjoner. Endring av tilknytning til hovedorganisasjon skal, etter at saken er
behandlet av Årsmøtet, avgjøres ved uravstemning.
§ 3 Medlemskap
1. Medlemskap kan innvilges enhver som tjenestegjør i den meteorologiske etat, på
meteorologiske stasjoner og i virksomheter som faglig og/eller organisatorisk er tilknyttet
Meteorologisk institutt.
2. Innmelding skal skje skriftlig til den lokale tillitsvalgte eller til sentralstyret. Innmelding
regnes fra den første i påfølgende måned.
3. Utmelding
Utmelding skal skje skriftlig til sentralstyret. Utmelding skal skje med minst 1 måneds varsel,
og trer i kraft fra kvartalets slutt.
4. Utelukkelse
A) Et medlem som handler mot vedtektene og vedtak fattet i samsvar med disse, eller som på
annen måte opptrer slik at det er til skade for foreningen, kan etter vedtak i sentralstyret
utelukkes fra medlemskap.
B) Medlem som skylder kontingent for lengre tid enn 3 måneder betraktes som utmeldt selv
om det ikke foreligger skriftlig utmelding. Utmeldt eller utelukket medlem taper ethvert krav
på foreningen, dets kasser og fonds.
5. Suspensjon fra tillitsverv
A) Om tillitsvalgt vanskjøtter sitt verv kan sentralstyret med alminnelig flertall fatte vedtak
om å suspendere vedkommende fra tillitsverv.
B) Vedtak om suspensjon skal forelegges den instans som har valgt vedkommende.
Avgjørelsen som fattes er endelig. Den suspenderte skal innkalles til møtet.
6. Gjeninntredelse
Medlem som er utelukket pga. kontingent resistanser kan gjeninntre mot å betale disse.
Medlem som er utelukket i henhold til § 3,4 pkt. A gjenopptas på de betingelser som
Sentralstyret fastsetter for hvert enkelt tilfelle.
7. Kontingentfrie medlemmer
A) Medlemmer som innvilges permisjon uten lønn kan etter søknad fritas for kontingent.
B) Æresmedlemmer som er utnevnt av Årsmøtet.
§ 4 Årsmøtet
A)
Rammer og forberedelser:
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og består av organisasjonens lokale tillitsvalgte,
eller den lokalavdelingen velger.
Fordelingsnøkkel for antall representanter til Årsmøtet utregnet på grunnlag i medlemstallet
pr. 1. november året før Årsmøtet avholdes:
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Følgende er å betrakte som ett valgområde:
1. Oslo
2. Tromsø, Jan Mayen, Bjørnøya, Hopen og Værtjenestekontoret Longyearbyen.
3. Bergen
4. Ørland
5. Bodø
6. Andøya
7. Bardufoss
Meteorologisk institutt-ansatte på arktiske stasjoner/Svalbard telles med i medlemstallet fra de
tjenestesteder de har permisjon fra. Observatører i bistilling blir ivaretatt av sentralstyret.
I tillegg møter:
Sentralstyret
5
Revisor
1
Valgkomité
3
Æresmedlemmer
Hver lokalavdeling sender navn på delegat, evt. delegater til Sentralstyret på forespørsel.
Sentralstyret kan innkalle 1 representant. Ordinært Årsmøte sammenkalles hvert år i løpet av
første kvartal. Ekstraordinært Årsmøte skal innkalles med 4 ukers varsel og kan bare behandle
saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært Årsmøte innkalles av sentralstyret, når
enten sentralstyrets flertall, eller minst 1/3 av MTLs medlemmer krever det. Sentralstyrets
medlemmer deltar i Årsmøtene med forslags- og talerett. Medlemmer av sentralstyret, som
etter fullmakt møter som representant for lokalavdelingen, har stemmerett i alle saker som
ikke angår beretning og regnskap. Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøte må
sendes til sentralstyret innen utgangen av desember. Innkalling med saksliste til Årsmøte skal
skje minst 4 uker før møtet finner sted.
B)
Gjennomføring:
Opprop av representanter
Åpning av møtet
Konstituering, valg av dirigent(er), 2 referenter, 2 til å underskrive protokoll, tellekomité på 2
medlemmer
Foreningens beretninger for perioden
Reviderte regnskap for perioden
Innkomne forslag
Fastsetting av kontingent
Fastsetting av honorar og kompensasjon for tillitsvalgte
Avsetting av midler til reservefondet
Handlingsplan

Revidert budsjett for inneværende år
Budsjett for påfølgende år
Valg av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Sentralstyremedlem
Revisor og vararevisor
Valgkomité på 3 medlemmer
Valginstruks
Alle valg gjelder for 1 år om gangen. Alle medlemmer er valgbare, unntatt midlertidig ansatte,
observatører i bistillinger, pensjonister eller medlemmer som går av med pensjon i kommende
valgperiode.
C) Ved valg av tillitsvalgte kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette ved første gangs
avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd det høyeste stemmetall.
Får disse to samme stemmetall skal valget avgjøres ved loddtrekning. Øvrige avstemninger i
Årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall.
§ 5 Sentralstyret
Sentralstyret er den øverste myndighet i foreningen mellom Årsmøtene. Sentralstyret kommer
sammen minst 4 gang pr. år, eller så ofte leder finner det nødvendig, eller når minst 1/2 av
Sentralstyrets medlemmer krever det. Sentralstyret kan forelegge viktige saker som omfatter
alle foreningens medlemmer, for disse til uravstemning.
Sentralstyret skal behandle:
A) Budsjettforslag og alle andre forslag som skal forelegges Årsmøtet.
B) Foreningens beretning og reviderte regnskap for foregående år.
C) Retningslinjer for foreningens lønnskrav.
D) Foreta valg av representanter til faste råd og utvalg.
E) Foreta suppleringsvalg, om mulig blant de kandidater som ved valget var foreslått på
Årsmøtet, dersom Sentralstyret finner dette nødvendig. Suppleringsvalgene har gyldighet for
resten av inneværende periode.
F) Vedta den endelige avgjørelse vedrørende utelukkelse.
G) Behandle suspensjoner
H) Legge frem forslag til valgkomité for Årsmøtet
Sentralstyret har plikt til å:
Lede foreningens virksomhet etter disse vedtekter, og Årsmøtets vedtak.
Ivareta foreningens tarv, behandle og ekspedere de saker som kommer fra lokalavdelingene
og myndighetene m.v.
Forvalte foreningens midler etter gitte bestemmelser. Lederen har anvisningsmyndighet, og
kan delegere deler av denne etter sentralstyrets samtykke.
Representere foreningen ved forhandlinger, konferanser etc. Uttalelse skal om mulig
innhentes fra lokalavdelingene. Ved saker som direkte berører lokalavdelingene, kan
representanter derfra innkalles.
Undertegne særavtaler og andre overenskomster på vegne av foreningen.
Innkalle representanter i overensstemmelse med vedtektene. Personer som har hatt
lederansvar siden forrige Årsmøte stiller på Årsmøte og legger frem beretningen for sin
periode.

Sentralstyret skal i størst mulig utstrekning holde lokalavdelingene underrettet om saker som
behandles.
§ 6 Lokalavdelingene
Lokalavdelinger søkes opprettet på alle tjenestesteder/avdelinger. Lokalavdelinger velger eget
styre eller tillitsvalgt med vara. Styrene/tillitsvalgte velges for 1 år på medlemsmøter. Valget
skal være avsluttet innen 1. desember. Medlemmer som pga. fravær eller av tjenestemessige
grunner ikke kan være tilstede ved valget, kan stemme ved å gi fullmakt til et annet medlem.
Ingen kan være stemmefullmektig for mer enn 1 person. Lokalavdelingene kan etter søknad
til sentralstyret få tildelt midler til dekning av utgifter i forbindelse med medlemsmøter,
styremøter og lignende. Budsjett må følge med søknaden. Regnskap sendes sentralstyret for
godkjenning. Rammer for bevilgningene settes av Årsmøtet.
§ 7 Kontingent
Kontingenten trekkes i lønnen hver måned. Foreningens midler innsettes i foreningens konti.
Midlene disponeres av kassereren i samråd med foreningens leder. Foreningens midler
anvendes til avvikling av sentralstyremøter, Årsmøter, kurs, kontingent til
hovedorganisasjonen og for øvrig til nødvendige utgifter i forbindelse med foreningens drift.
Reiseutgifter til representanter og tillitsvalgte beregnes på billigste måte etter gjeldende regler
i statens regulativ. Pensjonister og direktemedlemmer betaler kontingent som tilsvarer det
beløp som må betales til forbundet.
§ 8 Reservefond
Fondet er opprettet med henblikk på at foreningen i en vanskelig situasjon skal ha midler til
den nødvendige daglige drift inntil andre ordinære midler er tilgjengelige. Sentralstyret treffer
vedtak om bruk av fondsmidlene. Beløpets størrelse og årsaken til disposisjonen skal fremgå
av vedtaket. Ut over dette er det Årsmøtet som avgjør om deler av fondet kan brukes til andre
formål. Avsetning til fondet skal skje ved overføringer av midler fra foreningens øvrige
kapitalbeholdning. Vedtak om slike overføringer fattes av sentralstyret. Fondets årlige
avkastning tilføres fondet i sin helhet. Sentralstyret ivaretar fondets administrasjon. Fondets
midler skal settes inn på egen rentebærende bankkonto. Det føres eget regnskap for fondet.
Regnskap og status for fondet revideres av foreningens revisorer og legges frem sammen med
det ordinære regnskap.
§ 9 Uravstemning
For at en uravstemning skal være gyldig må minst halvparten av de stemmeberettigede ha
avgitt stemme. Ved avstemming ved fullmakt skal det i fullmakten uttrykkelig spesifiseres hva
det skal stemmes på. Uravstemning foretas etter nærmere bestemmelser gitt av sentralstyret.
§ 10 Vedtektsendring
Endring i disse vedtektene kan bare vedtas på ordinært Årsmøte. Endringsforslag skal være
sentralstyret i hende innen utgangen av desember. Vedtektsendring krever 2/3 stemmeflertall.
§ 11 Oppløsning
Ved oppløsning kreves det at vedtak om dette fattes på to Årsmøter som følger etter
hverandre. Mellom de to Årsmøtene må det være gått minst 6 måneder. På begge møter må
minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede representanter stemme for oppløsning. Det
Årsmøtet som faller endelig vedtak om oppløsning skal samtidig gjøre vedtak om
anvendelsen av fondets midler.

§ 12 Tolkning av vedtektene
Tvist om tolkning av vedtektene avgjøres av sentralstyret. På samme måte avgjøres
organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke er løst i vedtektene.
§ 13 Vedtektenes ikrafttreden - 24. februar 2009
Sist endret 14.mars 2016

