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§ 1

Navnet på foreningen skal være Byggingeniørene Linjeforening, og
skal alltid holde til ved Universitetet i Stavanger.

Forkortet kalles foreningen, BIF.

Det engelske navnet til Byggingeniørenes Linjeforening, skal være «The Civil
Engineers Student Association.

§ 2 Vedtektene

1. Dette “Vedtekter for Byggingeniørenes Linjeforening” er det øverste dokumentet i
foreningen, noe det har vært siden det først ble spikra den nittende januar i
byggherrens år 2010. Dokumentet vil i all fremtid fortsette å være foreningens
viktigste dokument helt til, byggherren forby, foreningen rives.

2. Tolking av vedtektene tilligger styret, men skal dog svare til om arbeidet de har gjort
i løpet av et år har vært i henhold til vedtektene ved den årlige generalforsamlingen.

§ 3 Formål og Medlemmer:

1. Linjeforeningens formål er å skape et miljø der medlemmene treffes i sosialt
samvær, knytter kontakter på tvers av retning, klasse og studentmiljø. Foreningen
har ikke erverv til formål og alle midler foreningen opparbeider seg skal begunstige
foreningens medlemmer. Visjonen til foreningen vil derfor alltid være å få med så
mange som mulig av byggstudentene i fellesskapet.

2. Følgende personer som går eller har gått ved Institutt for Maskin, Bygg og
Materialteknologi (IMBM) og Sikkerhet, Økonomi og Planlegging (ISØP) kan tituleres
medlem av BIF:

a. Bachelorstudenter ved linjene for Byggingeniører og Byplanlegging
med samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger(UiS). Dette
innebærer studenter ved spesialiseringene:

i. Konstruksjonsteknikk
ii. Teknisk Planlegging
iii. Byplanlegging
iv. Byplanlegging og Samfunnssikkerhet

b. 2- og 5-årige Masterstudenter ved linjene for Bygg-ingeniører ved UiS.
Dette innebærer studenter ved spesialiseringene:

i. Konstruksjoner og Materialer.
ii. Byplanlegging
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c. 5-årige Master Studenter ved studieprogram som har minst 3 år
byggrelatert studie. Dette innebærer studenter ved spesialiseringene:

i. Offshoreteknologi
ii. Industriell Økonomi
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iii. Risikostyring

d. Byggingeniører fra UiS og tidligere Høyskolen i Stavanger (HiS)

§ 4 Medlemskap:

1. Alle som tilfredsstiller kravene nevnt i § 3.2 kan bli medlem.

2. Medlemskapet opphører automatisk ved fullført studie, frafall eller har blitt utnevnt
æresmedlem.

3. Foreningen har anledning til å utnevne æresmedlemmer, som har gjort seg særskilt
bemerket i BIF øyemed. Utnevnelse skjer ved at styret mottar skriftlige forslag med
begrunnelse om hvorfor kandidaten bør utnevnes. Ved votering i styret må
kandidaten få ¾ flertall. Æresmedlemmer vil automatisk få livstidsmedlemskap, og
det vil bli utstedt æres plakett i denne anledning.

4. Medlemmer som aktivt eller systematisk saboterer organisasjonens formål,
tradisjoner, vedtekter og/eller arbeidsformer kan av styret ekskluderes fra
foreningen.

5. Den som får eksklusjonssak reist mot seg, har rett til å uttale seg i alle BIFs fora
der saken behandles.

6. Eksklusjonssaker kan ankes til generalforsamling. Ved forkastet anke kan det
tidligst ankes igjen etter ett(1) år.

§ 5 Generalforsamling:

1. Den årlige generalforsamlingen skal avholdes i løpet av de to(2) første ukene av
februar hvert år.

2. Innkalling til generalforsamling skal skje senest tre(3) uker før
generalforsamlingen skal avholdes.

3. Forslag til vedtektsendringer eller saker til dagsorden skal sendes styret senest
to(2) uker før generalforsamlingen.

4. Endelig saksliste skal sendes medlemmene senest en(1) uke før generalforsamlingen
finner sted.
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5. For at vedtekter skal kunne legges til, slettes eller endres krever det 2/3 flertall
i generalforsamlingen.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller skal avholdes dersom
et samlet krav fra 1/3 av linjeforeningens medlemmer fremkommer. Ved
ekstraordinær generalforsamling skal kun saker på dagsorden gjennomgås.

7. Ved den årlige generalforsamling skal følgende punkter gjennomgås:
a. Godkjenning av stemmer og fullmakter
b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
c. Valg av møteleder, referent(er)
d. Fremlegging av årsrapport og regnskap i revidert stand
e. Studietur Gruppa legger fram årsrapport og regnskap i revidert stand
f. Behandling og godkjenning av ”Vedtekter for Byggingeniørenes

Linjeforening” og grunndokumenter for neste periode
g. Innmeldte saker
h. Behandling av semesterplan
i. Behandling av budsjettforslag
j. Valg av styremedlemmer

8. Ethvert medlem, som definert i § 4, er stemmeberettiget ved generalforsamling.Kun
fremmøtte medlemmer er stemmeberettiget med mindre §5.9 er oppfylt.

9. Om et medlem er forhindret fra å møte ved generalforsamlingen kan
vedkommende sende stemmefullmakt med et annet stemmeberettiget medlem.
Ethvert stemmeberettiget medlem kan kun bære stemmefullmakt fra et annet
medlem.

10. I påfølgende to uker(14 dager) etter valg av nytt styre ved den årlige
generalforsamlingen, vil det være et “overgangsstyre” hvor ansvar fortsatt ligger
hos det gamle styre. Dette vil fungere som en opplæringsperiode, hvor evt. nye
styremedlemmer skal lære hvordan foreningen driftes. For at det nye styret skal tre i
kraft må BIF-dokument “Rettledning - Overgangsstyret i Byggingeniørenes
Linjeforening” være fulgt.

§ 6 Styrets utforming
1. Styret i BIF skal bestå av følgende ni(9) ordinære poster, rangert etter stemme
status:

a. Leder
b. Nestleder
c. Økonomiansvarlig
d. Leder Bedriftsgruppen
e. Leder Arrangementgruppen
f. Leder Public Relations (PR) gruppen
g. Leder Funksjonær Gruppen
h. Studentkontakt
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a. Styret kan i tillegg også suppleres med ikke-ordinære gruppemedlemmer og
to(2) varamedlemmer. Gruppemedlemmene har visse rettigheter jfr §8.5, mens
varene vil ikke ha møteplikt, ikke talerett, og ikke stemmerett ved styremøter.
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2. Styret velges av generalforsamlingen og for ett år av gangen. Det er ikke mulighet for
å sitte på samme post i styret lengre enn to år på rad.

Ved generalforsamling velges stillingene i ledelsen til to semesters (12 mnd) sete og
øvrige ordinære stillinger til minimum et helt semester (6 mnd)

Opptak i komitéer og grupper kan skje både ved generalforsamlingen og underveis
mellom generalforsamlinger. Utlysning av ledig plass i komité/gruppe må utlyses via
foreningens fora, og kandidater må velges inn av styre.

3. Øverste tillitsvalgte i BIF bærer tittelen ”Leder av Byggingeniørenes Linjeforening”.
Hen er overhode av styret, som leder BIF sin virksomhet etter disse ”Vedtekter for
Byggingeniørenes linjeforening”, vedtak som er gjort på generalforsamlingen, eller
andre føringer angitt ved flertall i styret som ikke er i strid med gjeldende vedtekter.
Lederen er til enhver tid øverste ansvarlig for linjeforeningens virksomhet og at
foreningens tradisjoner blir ivaretatt på best mulig måte. I tillegg til
økonomiansvarlig, skal leder også være disponert for BIFs bankkonto. I leders fravær,
vil ansvaret falle på nestleder, og deretter faller ansvaret på neste rangerte medlem.
Ledelsen fører protokoll over styrets virksomhet.

For å kunne stille til valg som leder må man allerede inneha eller tidligere ha innehatt et
verv i linjeforeningens styre.

4. Økonomiansvarlig har ansvar for BIF sine økonomiske disposisjoner. Den ansvarlige
har følgende arbeidsoppgaver; rapportering til styre og ledelsen, kontroll over
forbruk og lønnsomhet, sørge for at en sikkerhetsmargin alltid er på konto,
utarbeiding av budsjetter, og føring av årsregnskap og årsrapport.

1. Utgifter eller sponsing på/med beløp høyere enn 10000 kroner må godkjennes
og stemmes over i styret. Andre utgifter må gjennom økonomiansvarlig før de
foretas.

2. Sikkerhetsmarginen er satt til å være 50000 kroner. Marginen kun
kan overskrides ved alminnelig flertall i styret.

5. Styregruppene
Bedrift-, Arrangement-, og PR-gruppen i BIF kan inneholde maksimum tre(3) ikke-
ordinære medlemmer. De som eventuelt stiller til valg ved generalforsamling som
leder i en av gruppene, men ikke når opp, kan tiltre som gruppemedlem i aktuell
gruppe hvis det ikke er innsigelser på dette. Medlemmene skal fungere som hjelpere
av ansvarlig/kontakt og har møte- og talerett i styremøter. Gruppene hver for seg
har sammen med lederne kun en stemme som de internt avgjør, der
ansvarlig/kontakt representerer gruppens interesser ved avstemninger. Ved
avstemninger internt i gruppene vil leders stemme veie dobbelt. Ved
ansvarlig/kontakt sin fratredelse kan styret innhente ny leder blant de ikke-
ordinære gruppemedlemmene i den respektive gruppen jfr. §6.12. Gruppene kan bli
pålagt av ledelsen i hovedstyret å føre protokoll over virksomhet.

6. Funksjonær Gruppen
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Funksjonær Gruppen er en gruppe bestående av Funksjonæransvarlig og frivillige,
som melder seg eller blir vervet av lederen for gruppen. Det blir ført en liste over
hvem som ønsker å være med. Listen blir ajourhold da også i henhold til
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hvem som faktisk har hjulpet til når det har vært behov. Som de øvrige gruppene
har funksjonær gruppen til sammen en stemme i styret, som de avgjør internt.
Lederen representerer gruppens interesser ved avstemninger. Det er kun leder som
har møte- og talerett i styremøter, med unntak jfr. §6.10.

a. Funksjonærene er frivillige og bestemmer selv når de vil være med.
b. Det vil kunne bli gitt frynsegoder til de som har vært aktive.

7. Fagansvarlig og masterkontakt skal fungere som sosiale og faglige sammenbindere
av studenter, jfr. §3.2.a. -§3.2.c., BIF, og faste lærekrefter ved UiS.

a. Fagansvarlig og master kontakt utlyses og velges av styret i starten av hvert
høstsemester ved ekstraordinær generalforsamling.

8. Styret har til enhver tid mulighet til å opprette ikke-ordinære komitéer. Eksempelvis:
Fadderkomité, Jubileumskomité, Uteksamineringskomité, Sportskomité osv.
Komitéene består av medlemmer av foreningen og/eller styret. Komitéene styres av
en eller flere ansvarlige) som svarer til styret eller en av de faste ansvarlige.

9. Videre er faste arbeidsoppgaver til styremedlemmene beskrevet i BIF-dokument
“Rettledning - Stillingsbeskrivelser Styret”.

10. Ordinære medlemmer kan overføre sin stemmerett til ordinære og ikke-ordinære
medlemmer ved meldt forfall til styremøter og overgitt fullmakt.

a. Hver deltager ved generalforsamling kan maks disponere fem(5) fullmakter
.

11. Styret er beslutningsdyktig når minst fem(5) stemmeberettigede medlemmer er
tilstede. Ved votering i styret teller alminnelig flertall. Ved stemmelikhet tillegges
øverst rangerte tilstedeværende medlem dobbel vekt.

12. Styret har anledning til å bytte ut inntil ¼ av de stemmeberettigede medlemmene i
løpet av året. Nye styremedlemmer kan innhentes blant de ikke-ordinære
medlemmene dersom mer enn halve styret stemmer for dette. Dersom nye
medlemmer skal hentes utenfra, kreves minst ⅔ ja.

13. Det skal kalles inn til regelmessige styremøter. Minst ett møte i måneden. Møtene kan
flyttes ved behov.

14. Alle de ordinære medlemmene i styret skal stå oppført i Brønnøysundregisteret som
styremedlemmer. Styrets sammensetning av ordinære medlemmer skal i kort tid etter
innsettelsen av nytt styre ajourføres.

§ 7 Foreningens virke:

1. Linjeforeningen skal hvert år, i forbindelse med fadderuken gjennomføre et opplegg
for byggstudentene med fokus på sosialt samvær og hygge. Det vil også være viktig
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å registrere nye medlemmer.

2. Linjeforeningen skal tilstrebe å jevnlig organisere foredrag og kurs med
faglig relevant innhold.
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3. Linjeforeningen skal tilstrebe å jevnlig organisere turer og ekskursjoner.

4. Linjeforeningen skal i samarbeid med instituttene jobbe for å formidle kjennskap
til studentmiljøet og mulighetene relatert til byggstudiet, både under og etter
utdanningen.

5. Styret skal være delaktig i oppstart av Studietur Gruppe, da gjennom valg av leder
av studietur gruppen. Leder velges ved generalforsamling eller under
overgangsstyret. Studietur Gruppen skal primært bestå av frivillige 4. og 5.
semester- studenter ved linjene for bygg, jfr. §3.2.a - §3.2.c.

§8 Samarbeid

1. Styret har anledning til å innlede omfattende samarbeid med andre organisasjoner
ved 80% stemmeflertall. Dette inkluderer, men er ikke begrenset
til samhandlende møtevirksomhet, økonomisk støtte, økonomisk samkjøring, og
fusjonering inn i BIF. All samarbeids virksomhet skal til enhver tid kommuniseres
med medlemsmassen. Større samarbeidsprosjekter skal gjennomgås ved påfølgende
generalforsamling.

2. Fusjonering, og dyperegående samarbeid, som står i konflikt med
vedtektene og/eller andre grunndokumenter skal godkjennes av generalforsamlingen
før ikrafttredelse.

3. Alle permanente og langvarige samarbeidsavtaler skal legges ved dette dokumentet
og behandles som grunndokument på lik linje med vedtektene og andre
grunndokumenter.

§ 9 Kommunikasjon
1. Linjeforeningen skal igjennom webside, sosiale medier, e-post og/eller trykksaker

distribuere relevant informasjon. Linjeforeningens formål samt og å opplyse
medlemmene i styrets drift vil være redaksjonelt ledende.

2. Ingen av linjeforeningens fora skal brukes til å fremme politiske og/eller
religiøse ideologier.

§ 10 Oppløsning

1. Oppløsning av BIF kan bare vedtas med 2/3 flertall på to(2) påfølgende
generalforsamlinger. Disse to generalforsamlingene skal annonseres i
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studentavisen, samt alle BIF sine fora.
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2. Den siste generalforsamlingen skal være ekstraordinær, og skal bare behandle
oppløsning saken. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal oppløsende generalforsamling
bestemme forvaltningen av BIF sine midler, materiell og arkiver.

3. Dersom generalforsamlingen finner det hensiktsmessig kan BIF slås sammen
med andre organisasjoner med fullt eller delvis sammenfallende formål som den
selv.

§ 11 Ikrafttredelse
1. Reviderte vedtekter trer i kraft 2 uker etter avholdt generalforsamling.

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta at en vedtektsendring trer i kraft på et
senere tidspunkt, dog innen neste generalforsamling.

Fra samme tidspunkt oppheves og arkiveres de forrige års vedtekter.
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