LOVER FOR DEN NORSKE VETERINÆRFORENINGS STUDENTFORENING
§1. Navn
Den norske veterinærforenings studentforening. Navnet forkortes til DNV-S.
§2. Medlemmer
Medlemmer i DNV-S er alle studentmedlemmer i DNV.
§ 3. Formål
DNV-S skal arbeide for å fremme og ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske
interesser.
§ 4. Årsmøte
Årsmøtet er DNV-S' øverste organ. Årsmøtet skal avholdes årlig innen utgangen av september
måned. Årsmøtet skal avholdes i Oslo og det skal legges vekt på at utenlandsstudentene gis
rimelig mulighet til å delta.
Årsmøtet skal:
• Godkjenne innkalling og saksliste
• Velge møteleder
• Koordinere aktivitetsplaner
• Konstituere styret
• Velge to styremedlemmer som utsendinger til DNVs representantskap slik at en student
ved NVH og en student ved et utenlandsk lærested blir valgt.
• Behandle innkomne saker
• Behandle regnskap og budsjett
Innkalling
Medlemmene varsles om årsmøtet minst to måneder før og saker som ønskes behandlet må
være styret i hende senest en måned før møtet. Endelig innkalling med saksliste skal
bekjentgjøres minst 14 dager før møtet.
Gjennomføring av årsmøtet
Vedtak på årsmøtet gjennomføres ved simpelt flertall blant de fremmøtte. Det kan ikke
stemmes ved fullmakt fra andre. Ved stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning.
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når 1/3 av medlemmene krever det, eller når styret,
i samråd med DNVs sentralstyre krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal
bekjentgjøres minst 14 dager før møtet finner sted og skal inneholde tid og sted for møtet og
saksliste.
§ 5. Styret
Sammensetning
Styret i DNV-S har følgende sammensetning:
• 2 representanter og 1 vararepresentant valgt av og blant medlemmene ved NVH
• 1 representant og 1 vararepresentant valgt av og blant medlemmene ved øvrige
veterinære læresteder i Norge
• 2 representanter og 1 vararepresentant valgt av og blant medlemmene ved
utenlandske læresteder.
Styret fungerer fra årsmøte til årsmøte.
Valg av påtroppende styremedlemmer arrangeres av de respektive studentgruppene innen
utgangen av juni måned.
Styremøter

Det bør avholdes minst to fysiske styremøter i året; ett i Norge i forbindelse med årsmøtet og
ett i utlandet. Forøvrig kan styremøtene avholdes som telefon- eller videomøter.
§ 6. Klubber
Ved lærestedene skal det etableres klubber av medlemmer til å forestå lokalt DNV-S-arbeid.
Klubbene skal ha en leder. Klubbene samarbeider om gjennomføring av valg på
styrerepresentanter. Valg kan foretas elektronisk i samarbeid med DNVs sekretariat. Klubbene
kommuniserer med styret om lokale og felles aktiviteter.
§ 7. Vedtektsendring – oppløsning
Forslag om vedtektsendringer i eller oppløsning av DNV-S må vedtas på årsmøtet med 2/3
flertall før det fremmes på DNVs representantskapsmøte som fatter vedtak i saken.

