Vedtekter
Opprettet som P.F.s Atomenergigruppe i mars 1957. Navnet ble i 1962 endret til Norsk
Atomenergiforening, gruppe av P.F. og endret til Norsk Energiforening, gruppe av P.F. på
ekstraordinær generalforsamling 4. desember 1979. §2 ble endret på Generalforsamling 19. april
1993, § 1 og §7 ble endret på Generalforsamling 7. april 1997. §4 ble endret på Generalforsamling
10. mai 2007. § 8 ble endret på Generalforsamling 5. februar 2009. § 2, 3, 5 og 7 ble endret på
Generalforsamlingen 17. februar 2011. Navnet ble endret til PF energi på general forsamlingen 14.
april 2016.
§1. Formål
Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte å utbre kjennskap til vekke
interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk.
§2. Medlemmer
I gruppen opptas:
a)

Personlige medlemmer av Den Polytekniske Forening som ønsker å stå tilsluttet PF Energi.

b) Medlemmer gjennom Bedriftsmedlemskap i Den Polytekniske Forening som ønsker å stå
tilsluttet PF Energi.
§3. Kontingent
PF Energi har ingen egen kontingent. Utgifter knyttet til Foreningen drift dekkes av Polyteknisk
Forening gjennom den ordinære årsavgiften for medlemmer i Polyteknisk Forening i henhold til
egen avtale inngått mellom PF Energi og Polyteknisk Forening 1.1.2009.
§4. Styre
Styret består av styreleder og fem styremedlemmer, som velges av generalforsamlingen.
Styreleder velges for ett år av gangen, mens styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved
første gangs valg velges to medlemmer for to år og to medlemmer for ett år. Formannen velges
ved særskilt avstemming. Styret bestemmer selv sin forretningsorden. Formannen fungerer som
gruppens representant i Den Polytekniske Forenings Direksjon, med viseformannen som varamann.
§5. Opptreden utad
Når gruppen skal virke utad, ved beslutninger eller uttalelser, gås frem i overensstemmelse med
PFs vedtekter, se spesielt § 6 og §8.
§6. Møter
Møter og kollokvier arrangeres av styret og bekjentgjøres til medlemmene med minst 8 dagers
varsel. Styret kan invitere personer som ikke er medlem av gruppen til å delta i gruppens møter.
Styret avgjør om offentlig referat fra forhandlingene skal tillates.
§7. Generalforsamling.
Gruppens generalforsamling avholdes hvert år innen 15. mai. Innkallelse med dagsorden og
eventuelle forslag til lovendringer sendes medlemmene minst 14. dager i forveien. Enhver sak som
av medlemmene ønskes forelagt generalforsamlingen skal være styret i hende før årsskiftet. Alle
beslutninger i generalforsamlingen fattes med alminnelig flertall, men lovendringer krever 2/3
flertall.
På generalforsamlingen redegjør styret for:
-

Foreningens virksomhet i det forløpne år (årsberetning)

-

Fremlegger til behandling spørsmål av særskilt betydning

Fremlegger regnskap/oversikt for de disposisjoner foretatt i Norsk Energiforenings Fond for
sist kalenderår
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Videre foretas valg av styre samt en valgkomité på to medlemmer. Bare tilstedeværende
medlemmer har stemmerett. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret når det
anser nødvendig for behandling av særskilt viktige saker.
§8. Gruppens oppløsning
Gruppens oppløsning behandles som lovforslag på ordinær generalforsamling. Gruppens arkiv og
eiendeler disponeres overensstemmende med med P.F.s vedtekter §6, med unntak av PF Norsk
Energiforeningens Fond, som styres etter egne vedtekter jf § 6 i vedtektene for PF Norsk
Energiforeningens Fond.
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