VEDTEKTER
for
PENSJONISTUNIVERSITETET I OSLO

Vedtatt på konstituerende generalforsamling 17. januar 1983, med senere endringer 26.
februar 2001, 26. februar 2004, 17. mars 2005, 16. april 2015 og 28. august 2020.
§ 1.

Formål
Pensjonistuniversitetet i Oslo, heretter benevnt som PU, er en privat forening for
pensjonister i Osloområdet, og har som formål ved foredrag og reiser å gi
pensjonister anledning til å følge emner de er interessert i.

§ 2.

Medlemskap
Pensjonister som er over 60 år kan bli medlemmer av PU.

§ 3.

Styret
Styret for PU består av leder og 8 styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet.
Lederen velges for ett år av gangen ved særskilt valg. De øvrige styremedlemmer
velges for 2 år av gangen. Fire styremedlemmer er på valg hvert år.
Et medlem av foreningen kan ikke velges til leder eller medlem av styret for en tid av
mer enn 6 år sammenhengende. I særskilt tilfelle kan årsmøtet gjøre unntak fra
denne bestemmelsen.
Styret velger selv innen sin midte nestleder, referent og økonomiansvarlig. For å
ivareta sistnevnte funksjon kan styret beslutte å engasjere ekstern profesjonell bistand
for PUs regning. Styremøte avholdes etter innkalling fra lederen, eller når minst to
styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen
og minst 3 styremedlemmer er til stede. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har lederen, eller nestlederen om lederen ikke møter, to stemmer.
Fra styremøtene føres referat, som forelegges etterfølgende møte til godkjennelse.
PU forpliktes ved underskrift av lederen eller den styret bemyndiger.

§ 4.

Årsmøtet
PUs høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet kunngjøres i desember samtidig med utsendelse av PUs vår-program.
Kunngjøringen skal inneholde frist for innspill til møtet.
Innkalling til årsmøtet skal gjøres tilgjengelig på PUs hjemmeside 1 måned før
årsmøtet og sendes medlemmene pr e-post, eller som papirpost til de medlemmene
som har reservert seg mot e-post. Innkallingen skal inneholde styrets forslag til
saksliste og andre nødvendige saksdokumenter.
På årsmøtet velges møteleder, referent og protokollunderskrivere.
Årsmøtet skal
a) behandle styrets årsberetning
b) behandle det reviderte regnskapet for foregående år
c) behandle forslag fra styret, samt innkomne forslag fra foreningens medlemmer
d) vedta budsjett for kommende år
e) velge leder og styremedlemmer
f) velge valgkomité
g) velge revisor med vararepresentant for 2 år
Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som er til stede. Alle
beslutninger fattes med alminnelig flertall, hvis ikke annet fremgår av vedtektene.
Styret kan beslutte innkalling av ekstraordinært årsmøte. Dersom minst 50
medlemmer skriftlig oppfordrer til det, plikter styret å innkalle til slikt møte. I
oppfordringen må angis de forslag som ønskes behandlet på det ekstraordinære
møtet.
§ 5.

Valgkomité
Valgkomitéen består av 3 medlemmer. Den velger selv sin leder. Valgkomitéen
velges av årsmøtet for 2 år etter innstilling fra styret. Medlemmer av foreningen som
har forslag til tillitsmenn på valg, må gi beskjed til valgkomitéen innen 15. januar.
Valgkomitéen legger fram sine forslag til kandidater for årsmøtet. Valgkomitéens
innstilling sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

§ 6.

Vedtektsendringer
Etter innstilling fra styret kan det på ordinært eller ekstraordinært årsmøte vedtas
endringer i disse vedtektene. Til dette kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte.
Årsmøtet bestemmer når endringene skal tre i kraft.

§ 7.

Oppløsning
På ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan det med minst 2/3 flertall blant de
møtende medlemmer vedtas at foreningen skal oppløses. Saken må være tydelig
kunngjort i innkallingen til møtet. Foreningens midler skal disponeres etter
bestemmelse av det årsmøtet som beslutter oppløsningen.

