DEL 3. FORHANDLINGSUTVALG OG STUDENT- OG
PENSJONISTFORENINGER

LOVER FOR DEN NORSKE VETERINÆRFORENINGS
FORHANDLINGSUTVALG FOR ANSATTE
§ 1. Navn
Den norske veterinærforenings forhandlingsutvalg for veterinærer i ansettelsesforhold. Navnet
forkortes til DNV-A.
§ 2. Medlemmer
Medlem i DNV-A er medlem av DNV som har et ansettelsesforhold innen offentlig eller privat sektor.
§ 3. Formål
DNV-A skal arbeide for gode arbeids- og lønnsforhold for veterinærer som har et ansettelsesforhold.
§ 4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er forhandlingsutvalgets øverste organ. Generalforsamling holdes annet hvert
år. Generalforsamlingen er vedtaksfør når den er innkalt slik det er bestemt i denne paragrafen.
Medlem av DNV-A har møte-, tale- og stemmerett.
Generalforsamlingen skal

Godkjenne innkalling og sakliste.

Velge møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret.

Behandle styrets årsmeldinger vedrørende økonomi og aktiviteter fra de 2 foregående årene.

Fastsette aktivitetsplan for de to neste årene.

Behandle innkomne saker og saker som styret legger fram.

Velge styre, styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

Velge valgkomité.
Innkalling
Medlemmene skal varsles om generalforsamling med tid, sted og saksliste senest to måneder før
møtet. Saker som medlemmer vil legge fram og forslag til kandidater til styret og valg- komiteen
skal være kommet inn til styret senest en måned før møtet.
Endelig innkalling med saksliste, innstillingen fra valgkomiteen og andre foreslåtte kandidater til
valgene og opplysning om forhåndsavstemming skal gjøres kjent for medlemmene senest 14 dager
før generalforsamlingen. DNVs nettsider og/eller Norsk veterinærtidsskrift kan benyttes til varsel og
endelig innkalling.
Gjennomføring av generalforsamling
Vedtak på generalforsamlingen avgjøres med simpelt flertall blant de som møter. Ved
stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Vedtak om vedtektsendring og oppløsning av
utvalget, avgjøres ved 2/3 flertall.
Ved valg er det anledning til å avgi forhåndsstemme. Hvis et medlem først har avgitt
forhåndsstemme, men likevel ønsker å avgi stemme ved personlig oppmøte i generalforsamlingen,
skal forhåndsstemmen forkastes. Det er ikke anledning til å ha med fullmakt fra andre medlemmer.
Valg skal være skriftlige hvis det foreligger forhåndsstemmer, eller om noen krever det. Styret
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bestemmer hvordan stemmegivningen skal organiseres. Ved stemmelikhet ved valg foretas
loddtrekning.
Ekstraordinær generalforsamling
Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når 1/3 av medlemmene krever det, eller når
styret, i samråd med DNVs sentralstyre, krever det. Krav skal fremsettes skriftlig. Ekstraordinær
generalforsamling skal innkalles senest 14 dager før møtet finner sted. Innkallingen skal inneholde tid
og sted for møtet og saksliste.
§ 5. Styre
Styret i DNV-A har styreleder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer, alle valgt for to år av
generalforsamlingen. Styret velger selv nestleder.
Styrets sammensetning

Tre av styrets medlemmer og to varamedlemmer bør velges blant tilsatte i offentlig sektor, to av
disse fra offentlig forvaltning og en fra forskning eller undervisning.

To av styrets medlemmer og et varamedlem bør velges blant ansatte i privat sektor, en fra
industri, organisasjon eller lignende, og en fra veterinær virksomhet. Eksempel på veterinær
virksomhet i privat sektor er klinikk, fiske- eller dyrehelsetjeneste.
Dersom et fast medlem melder forfall til styremøte bør det innkalles varamedlem som representerer
samme sektor som vedkommende som er forhindret.
Styret er vedtaksført når styret og varamedlemmer har fått innkalling og leder eller nestleder og
minst to styremedlemmer eller varamedlemmer møter. Styret holder møte når lederen bestemmer
det, eller når to styremedlemmer krever det. Det skal avholdes minst to møter hvert år.
Styret ivaretar medlemmenes interesser som gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Innenfor de fullmakter
som til enhver tid er gitt av DNVs sentralstyre, DNV-A s generalforsamling eller overordnete avtaler
eller organer som DNV er tilsluttet, skal styret ha ansvaret for gjennomføring og oppfølging av
forhandlinger og inngåelse av avtaler.
Styret skal

Informere sentralstyret om utvalgets virksomhet og være rådgivende organ i tariffspørsmål og
andre saker som angår lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer i ansettelsesforhold.

Oppnevne forhandlere til sentrale forhandlinger,

Ha ansvar for at lokale og regionale tillitsvalgte blir valgt eller utpekt, og følge opp disse.

Arbeide for å hindre konflikter mellom veterinærer.

Gjennomføre generalforsamling, utarbeide årsmelding, forslag til aktivitetsplan og budsjett.
Forberede innkomne og egne saker og organisere forhåndsstemmegivningen ved valg.
Det skal skrives referat fra styremøtene.
Spesielle saker kan forelegges medlemmene til uravstemning for endelig avgjørelse.
Styreleder eller den styret utpeker møter som observatør i DNVs sentralstyre.
DNV-A sender inntil fem utsendinger til DNVs representantskap. Styret, eller de styret peker ut,
representerer DNV-A i representantskapet.
§ 6. Valgkomité
DNV-A har en valgkomité som består av leder, to medlemmer og to varamedlemmer som alle
velges for to år av generalforsamlingen. To medlemmer bør velges blant tilsatte i offentlig sektor,
herav en fra forvaltning og en fra forskning/undervisning, og en blant tilsatte i privat sektor. Det bør
velges ett varamedlem fra hver av sektorene. Innstillingen fra valgkomitéen skal omfatte styreleder,
styremedlemmer og varamedlemmer til styret og leder, to medlemmer og varamedlemmer til
valgkomitéen. Innstillingen skal være styret i hende senest en måned før generalforsamlingen.
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§ 7. Administrasjon
Sekretariat i DNV er sekretariat for DNV-A. DNV-As utgifter, herunder møteutgifter, reiseutgifter, porto
mv. godtgjøres av DNV.
§ 8. Vedtektsendring - oppløsning
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte på generalforsamlingen. Oppløsning av
DNV-A kan gjøres av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendringer eller
oppløsning skal gjøres kjent i innkallingen minst en måned før møtet. Vedtekter, vedtektsendringer
og vedtak om oppløsning av DNV-A skal godkjennes av DNVs representantskap.
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