Vedtekter for Norsk statsvitenskapelig forening
Vedtatt på generalforsamling 22. mai 2014
§ 1 Norsk statsvitenskapelig forening har som formål:
a) Å være et faglig forum for utdanning og etterutdanning i statsvitenskapelige disipliner
b) Å arbeide for å spre informasjon og kunnskap om de statsvitenskapelige disipliner i
nærings- og arbeidsliv
c) Å arbeide for samarbeid og kontakt med beslektede foreninger innenlands og utenlands.

§ 2 Foreningen er medlem av International Political Science Association (IPSA) og holder
sine medlemmer underrettet om denne organisasjonens aktiviteter.
Foreningen er medlem av Nordisk Forbund for Statskunnskap (NoPSA)
Styret utpeker to styremedlemmer til NoPSA og to kontaktpersoner til IPSA for en
treårsperiode.

§ 3 Medlemskap i NSF er åpent for:
a) Alle med eksamen i statsvitenskapelige fag fra universiteter og høyskoler. Kandidater med
utenlandske eksamener i statsvitenskap opptas på lik linje med de som har norske
eksamener.
b) Studenter i statsvitenskapelige fag kan bli medlemmer uten stemmerett på
generalforsamlingen.

§ 4 Styret fatter sine vedtak med flertallsbeslutninger. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme.

§ 5 Styret skal – hvis det ikke er tungtveiende grunner som gjør det vanskelig - arrangere
Statsviterkonferansen for medlemmer og andre statsvitere hvert år.

§ 6 Styret fastsetter størrelsen på medlemskontingenten basert på Universitetsforlagets
abonnementspris på Norsk statsvitenskapelig tidsskrift og styrets vurdering av hvor mye som
skal gå til foreningen.

§ 7 Styret oppnevner en valgkomite på 3 medlemmer senest tre måneder før ordinær
generalforsamling.

§ 8 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. Alle avgjørelser fattes med
alminnelig stemmeflertall. Unntaket er endringer i statuttene som krever 2/3 flertall. Ved
stemmelikhet avgjøres saker ved loddtrekning. Styret fører protokoll over generalforsamlingen.
b) Ordinær generalforsamling holdes i tilknytning til Statsviterkonferansene hvert tredje år.
Innkalling med foreløpig dagsorden, årsmelding, og saksdokumenter sendes til medlemmene
seneste en uke før møtet.
c) Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
1) Konstituering
2) Valg av dirigent og to medlemmer til å underskrive protokollen for generalforsamlingen
3) Rapport for 3-årsperioden fra styret
4) Foreningens regnskap og revisormelding
5) Innkomne saker som styret og/eller medlemmer ønsker å legge fram
6) Valg av leder og fem styremedlemmer for 3 år av gangen. Styret skal bestå av både
statsvitere som er ansatt på universiteter og høyskoler og i instituttsektoren, og praktikere i
faget
7) Valg av revisor for 3 år av gangen

d) Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles etter vedtak av styret eller når minst 1/10
av medlemmene skriftlig forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes
seneste 4 uker etter at styret har mottatt et slikt krav. Innkalling med endelig dagsorden
sendes medlemmene minst to uker før møtet holdes.

§ 9 Når et nytt styre overtar i foreningen, plikter det gamle styret å samarbeide med det nye
styret om rutiner, pågående saker mv. Lederen for det gamle styret har et spesielt ansvar i
så henseende.

§ 10 Styret velger redaktører til Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Redaktørene velges for tre
år av gangen.

