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§ 0    Definisjoner

§ 0.1 Simpelt flertall

Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke.

§ 0.2 Kvalifisert flertall

Mer enn halvparten av de stemmeberettigede tilstede stemmer for.

§ 0.3 Kvalifisert flertall2
3

Mer enn av de stemmeberettigede tilstede stemmer for.2
3

§ 0.4 Absolutt flertall2
3

Mer enn av de stemmeberettigede stemmer for.2
3

§ 0.5 Akklamasjon

Ett (1) klapp som kan benyttes for å uttrykke enighet i salen.

§ 0.6 Preferansevalg

Stemmeberettigede prioriterer kandidater i en liste. Ved mangel på kvalifisert flertall strykes kandidaten med
færrest stemmer, og stemmen går til neste kandidat på den prioriterte listen.

§ 0.7 Redaksjonell endring

En endring i form av korrektur, formatering eller nummerering av paragrafer. Endringen skal ikke forandre
ordlyden til vedtekten slik at den endrer betydning.

§ 0.8 Skjellig grunn

Det foreligger sannsynlighetsovervekt for at en person er skyldig i et nærmere angitt lovbrudd.



§ 1 Organisasjonens navn

Organisasjonens navn er Spanskrøret.

§ 2 Formålsparagraf

Spanskrøret er linjeforeningen for Lektorutdanning i realfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

(NTNU). Linjeforeningen Spanskrøret skal være uavhengige av politiske parti og religioner. Den skal være en

ideell organisasjon som ivaretar de sosiale, faglige og studentpolitiske interessene for aktive LURinger.

Spanskrøret skal være et kontaktledd mellom studentene og eksterne aktører.

§ 3 Spanskrørets Høye Beskytter

Kari Hag var, er og vil alltid være Spanskrørets Høye Beskytter.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er linjeforeningen Spanskrørets øverste organ, og skal avholdes en (1) gang i semesteret.

Under hver generalforsamling skal stemmeberettigede, innkalling og saksliste behandles.

Generalforsamlingen avholdt i vårsemesteret er heretter omtalt som årsmøtet og generalforsamlingen avholdt i

høstsemesteret er heretter omtalt som valgmøtet.

Årsmøtet skal avholdes innen midten av februar. Årsberetning og regnskap for foregående år skal legges frem, og

budsjettforslag for inneværende år skal godkjennes ved kvalifisert flertall.

Valgmøtet skal avholdes i løpet av november. Ved dette møtet skal valg av nytt hovedstyre for neste periode

gjennomføres og det er kun ved valgmøte eventuelle vedtektsendringer kan behandles.

§ 4.1 Frister for generalforsamling

● Innkalling med saksliste skal offentliggjøres minst tre (3) uker før møtet finner sted.

● Endelig saksliste og forslag til vedtektsendringer skal sendes ut minst én (1) uke før møtet finner sted.

● Referat og reviderte vedtekter skal gjøres tilgjengelig for Spanskrørets medlemmer senest to (2) uker
etter årsmøtet/valgmøtet har funnet sted

§ 4.2 Ekstraordinær generalforsamling



Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av Hovedstyret eller 20 % av alle nåværende studenter ved

Lektorutdanningen i realfag ved NTNU, med én (1) ukes varsel. Endelig saksliste skal sendes ut minst 24 timer

før møtet finner sted. Det kan ikke avholdes ekstraordinær generalforsamling utenfor semesteret eller på et

tidspunkt der større deler av linjeforeningens aktive medlemmer er forhindret fra å delta. Under en ekstraordinær

generalforsamling kan ordstyrer, referent og tellekorps være en del av linjeforeningen, men ikke være en del av

Hovedstyret.

Ordstyrer, referent og tellekorpset fraskriver seg retten til å stille til valg, og har ikke stemmerett.

§ 4.3 Organisering og gjennomføring

Til generalforsamling skal det velges minst:

● Én (1) ordstyrer

● Én (1) referent

● To (2) personer til tellekorps

● Tre (3) stemmeberettigede til signering av protokoll

Under generalforsamling må ordstyrer, referent og tellekorps være uavhengig av linjeforeningen.

Etter gjennomført generalforsamling skal referat og vedtekter godkjennes og signeres av de tre valgte

stemmeberettigede samt ordstyrer og referent.

§ 4.4 Stemmeberettigelse og talerett

Alle nåværende studenter ved Lektorutdanningen i realfag ved NTNU har tale- og stemmerett på

generalforsamlingen. Medlemmer av Spanskrøret som har permisjon fra Lektorutdanningen i realfag når

generalforsamlingen avholdes, har talerett, men ikke stemmerett. Medlemmer av Spanskrøret som av andre

årsaker ikke aktivt studerer ved Lektorutdanningen i realfag kan kun innvilges talerett av generalforsamlingen.

§ 4.5 Vedtektsendring

Endringer i Spanskrørets vedtekter krever kvalifisert flertall på valgmøte. Valgmøtet kan vedta med kvalifisert

flertall at endringsforslag som kommer inn etter fristen skal vurderes på lik linje med endringsforslag som er

kommet inn før fristen. Vedtektsendringer trer i kraft etter endt valgmøte med mindre annet er spesifisert.

§ 4.5.1 Redaksjonelle endringer

Hovedstyret har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i Spanskrørets vedtekter. Dersom Hovedstyret gjør

redaksjonelle endringer i vedtektene skal medlemmene informeres via e-post. Dersom ingen har noen

innvendinger innen én (1) uke etter at informasjonen er sendt ut trer endringen i kraft.



§ 4.6 Styrevalg

Hovedstyret velges på valgmøtet ved preferansevalg. Elevrådsleder velges ved fadderperiodens slutt ved

preferansevalg, hvor kun 1. klasse er stemmeberettigede.

Dersom en stilling ikke fylles på valgmøtet får Hovedstyret mandat til å velge en ny person til denne stillingen.

Dette skal etterstrebes at skjer innen nytt styre trer inn 1. januar påfølgende år.

§ 5 Organisasjonsstruktur

§ 5.1 Hovedstyret

Hovedstyret er linjeforeningens utøvende organ og skal jobbe for å oppfylle Spanskrørets formål. Hovedstyret

sitter fra 1. januar til 31. desember, med en pliktig overtakelsesperiode fra 1. januar- 15. februar. Unntak fra dette

er elevrådsleder som sitter fra fadderperiodens slutt til 31. desember. I overtakelsesperioden skal det avtroppende

hovedstyret sammen med det nye hovedstyret sette opp budsjett for det inneværende året på felles styremøter, og

gjennomføre erfaringsoverføring. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst seks (6) av medlemmene er

tilstede. Ved stemmelikhet i Hovedstyret har Rektor dobbeltstemme. Ingen kan inneha to eller flere stillinger i

Hovedstyret. Hovedstyret skal utnevne en Kulturkontakt blant dets medlemmer. Avtroppende innehaver av et

verv plikter seg å skrive erfaringsskriv for sin stilling.

§ 5.1.1 Sammensetning

● Rektor (leder)

● Inspektør (nestleder)

● Økonomiansvarlig

● Personalansvarlig (arrangementansvarlig)

● Bibliotekar (redaktør)

● Fagleder (faglig ansvarlig)

● Kontaktlærer (faddersjef)

● IKT-ansvarlig (webansvarlig)

● Gymlærer (idrettsansvarlig)

● Kontorsjef

● Elevrådsleder (1.klasses representant)



§ 5.1.2 Styremøte

Hovedstyret skal arrangere minst ett (1) styremøte i måneden i linjeforeningens aktivitetsperiode. Etter hvert

styremøte skal Hovedstyret etterstrebe å legge ut et digitalt referat på Spanskrørets nettside. Referatet skal

inneholde en kortfattet versjon av sakene som ble behandlet under møtet.

§ 5.1.3 Signatur og prokura

Rektor, Inspektør og Økonomiansvarlig har signaturrett i fellesskap. Disse, og øvrige medlemmer av Hovedstyret

har prokura for avtaler som inngår under deres respektive stilling.

§ 5.1.4 Taushetsplikt

Hovedstyret er pålagt å signere taushetsplikt.

§ 5.1.5 Fratredelse fra styreverv

Hvis det oppstår en situasjon hvor et medlem av Hovedstyret ikke er tilgjengelig til å fortsette i vervet plikter

Hovedstyret å sørge for at en passende kandidat tar over stillingen for vervets resterende periode. Inntil dette

finner sted skal vervets arbeidsoppgaver fordeles på øvrige medlemmer i Hovedstyret. Ved fratredelse av Rektor,

Inspektør eller Økonomiansvarlig skal det kalles inn til ekstraordinært valgmøte hvor posisjonen skal fylles.

Dette gjelder ikke om fratredelsen skjer under to (2) måneder før valgmøtet.

§ 5.2 Komiteer

Hovedstyret gjennomfører opptak til komiteer, med unntak av Realfagskjelleren og Suppleringskomiteen. Alle

LURinger har rett til å søke linjeforeningens komiteer.

§ 5.2.1 Linjeforeningens komiteer

● Kontorkomiteen (KontKom)

● Arrangementkomiteen (ArrKom)

● Idrettskomiteen (IdKom)

● Redaksjonen

● Realfagskjelleren (Kjelleren)



● Fagkomiteen (FagKom)

● Fadderkomiteen (FaddKom)

● Suppleringskomiteen (SKOM)

● Webkomiteen (WebKom)

● Jubileumskomiteen (JubKom)

Arrangerer jubileum hvert femte år. Leder velges minst to (2)valgmøter før jubileet avholdes.

§ 5.3 Undergrupper

En undergruppe dannes på grunnlag av medlemmenes felles interesser. Undergrupper kan opprettes og avsluttes

på ethvert tidspunkt i henhold til gruppens formål.

§ 5.4 De eldstes råd

De fem (5) siste Rektorer i Spanskrøret utgjør Det eldste råd. Rådet skal fungere som en støtte for det nåværende

Hovedstyret, og skal foreslå kandidater til opptak i Spanskrørets Orden.

§ 5.5 Mistillit

Dersom en innehaver av et verv i Spanskrøret viser seg uegnet for stillingen sin, kan LURinger sende inn et

mistillitsforslag til styret. Ved absolutt flertall i styret skal den anklagede avsettes fra sin stilling.2
3

Mistillitsforslag kan også heves på generalforsamling hvor det kreves kvalifisert flertall for å avsette medlem i2
3

Hovedstyret eller Hovedstyret i sin helhet.

§ 5.5.1 Anking

Om et medlem av hovedstyret blir avsatt skal medlemmet ha mulighet til å anke vedtaket. Om vedtaket om

avsettelse ankes, skal saken sendes videre til De Eldstes Råd, hvor vedtaket skal vurderes på nytt. Det må være

kvalifisert flertall for å opprettholde vedtaket, og medlemmet skal ha mulighet for å forsvare seg for De Eldstes

Råd. Mulighet for anking faller dersom vedtaket er fattet av generalforsamling.

§ 6 Medlemmer og medlemsskap

§ 6.1 LURing

Alle som er aktivt studerende eller som tidligere har studert ved Lektorutdanning i realfag ved NTNU bærer

tittelen LURing.



§ 6.2 Medlemskap

Alle LURinger som har betalt medlemsavgift er livstidsmedlemmer av Spanskrøret Linjeforening.

§ 6.2.1 Aktivt og passivt medlemskap

Et medlem av Spanskrøret er definert som et aktivt medlem så lenge de studerer ved Lektorutdanningen i realfag

på NTNU. Dersom et medlem utmatrikuleres, bytter studium, eller dropper ut av studiet, defineres det som et

passivt medlem.

§ 6.2.2 Adgang for andre til å bli medlem

Hovedstyret kan ved kvalifisert flertall tillate andre studenter som ikke har tilknytning til Lektorutdanningen i

realfag ved NTNU å bli medlem. Dette gjelder studenter som studerer til å bli lektor i et av realfagene;

matematikk, informatikk, kjemi, biologi eller fysikk, eller andre nærliggende studieretninger.

§ 6.3 Utmelding

Alle medlemmer av Spanskrøret har rett til å melde seg ut av linjeforeningen. Utmelding må meldes skriftlig til

Hovedstyret og utmeldingen trer i kraft med umiddelbar virkning.

§ 6.4 Utestengelse

Ved skjellig grunn kan Hovedstyret velge å utestenge et medlem. Det må være et kvalifisert flertall for

utestengelse, og medlemmet skal ha muligheten til å forsvare seg for Hovedstyret. Utestengelsen kan gjelde for

et enkelt arrangement eller over lengre tid. Vedtaket om utestengelse utsendes fra Rektor.

§ 6.4.1 Anking

Om et medlem blir utestengt skal medlemmet ha mulighet til å anke vedtaket. Om vedtaket om utestengelse

ankes, skal saken sendes videre til De Eldstes Råd, hvor vedtaket skal vurderes på nytt. Det må være kvalifisert

flertall for å opprettholde vedtaket, og medlemmet skal ha mulighet for å forsvare seg for De Eldstes Råd.

§ 7 Økonomi

§ 7.1 Regnskap

Spanskrørets regnskapsår går fra 1. januar til 31. desember, og regnskapet føres av Økonomiansvarlig.

Avtroppende økonomiansvarlig har ansvar for å sluttføre regnskap og presentere det på årsmøte.



§ 7.2 Refusjon

Utlegg gjort på vegne av Spanskrøret etter godkjenning av medlem i Hovedstyret kan refunderes. Utlegget med

dokumentasjon sendes elektronisk til Økonomiansvarlig per e-post innen 14 (fjorten) dager etter utgiften fant

sted.

Denne fristen kan utvides etter avtale med Økonomiansvarlig.

§ 7.3 Linjeforeningen og komiteene

Utgiftene til linjeforeningen og komiteer skal inngå som et naturlig ledd i driften av linjeforeningen, og skal

gagne foreningens medlemsmasse som helhet. Overskudd fra linjeforeningen eller en komité skal disponeres i

henhold til organisasjonens formål eller føre til økonomisk trygghet.

§ 7.4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften bestemmes av Hovedstyret.

§ 8 Utmerkelser

§ 8.1 Æresmedlemmer

Hovedstyret har anledning til å utnevne LURinger og utenforstående personer til Æresmedlemmer av

Linjeforeningen Spanskrøret. Æresbevilgningen tildeles den som har gjort seg særskilt bemerket for å fremme

lektorstudentenes interesser.

§ 8.2 Foreningens Orden

Spanskrørets Orden tar opp LURinger eller andre som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme foreningen

og foreningens interesser. Hovedstyret kan på vegne av Spanskrørets Orden, i samråd med Spanskrørets Orden

og De Eldstes Råd, utføre dette mandatet. Ordenen kan ta opp medlemmer ved feiringen av jubileum, som

avholdes hvert 5. år. Medlemmene i ordenen tituleres som Riddere av det gylne eplet.

§ 9 Andre styringsdokumenter

Følgende dokumenter er underlagt Spanskrørets vedtekter. For å kunne gjøre endringer i disse må

endringsforslag presenteres på styremøte og få kvalifisert flertall ved avstemning.

§ 9.1 Stillingsinstrukser

Dette dokumentet inneholder informasjon om hvilke oppgaver og ansvar som underligger hver stilling i

Hovedstyret samt hvilke oppgaver som underligger Hovedstyret som helhet.



§ 9.2 Komitéinstrukser

Dette dokumentet inneholder informasjon om hvilke oppgaver som ligger på Spanskrørets komitemedlemmer og

Spanskrørets komiteer.

§ 10 Oppløsning av linjeforeningen

§ 10.1 Vedtak

Oppløsning av Spanskrøret kan bare bestemmes på generalforsamling. Dette må være vedtatt ved kvalifisert

flertall. Ved flertall på denne generalforsamling kaller Hovedstyret inn til ekstraordinær generalforsamling, minst

tre (3) måneder senere. For at oppløsningen skal finne sted må vedtaket gjentas ved kvalifisert flertall.

§ 10.2 Fordeling av midler

Dersom annen skriftlig kontrakt eller avtale ikke eksisterer, skal midlene Spanskrøret har i sin besittelse ved

oppløsning settes av på en konto. Midlene på denne kontoen skal være øremerket oppstart av ny linjeforening for

studenter ved Lektorutdanning i realfag ved NTNU. Formynder av konto er Fakultetet for informasjonsteknologi

og elektroteknikk (IE) ved NTNU om ingen annen avtale foreligger.

§ 10.3 Brønnøysundregisteret

Ved oppløsning skal dette meldes fra til Brønnøysundregisteret.


