Statutter for Delta,
linjeforeningen for realfagsstudier i matematikk og fysikk

§1

Navn

Linjeforeningens navn er Delta.

§2

Formål

Delta ønsker å fremme den sosiale og den faglige kontakten mellom studenter
på bachelor og master i fysikk, årsstudium og bachelor i matematiske fag,
samt master i matematikk og master i statistikk ved NTNU.

§3

Organisasjon

Delta er en ikke-politisk studentorganisasjon, der Delta sine statutter gjelder.
Statuttene må godkjennes på hvertårsmøte. Delta er registrert i Brønnøysundregisteret
med organisasjonsnr. 996 510 352

§4

Medlemskap

Foreningens medlemmer er studenter på bachelor og master ifysikk, årsstudium
og bachelor i matematiske fag, master i matematikk og master i statistikk
ved NTNU. De som betaler medlemsavgift regnes som aktive medlemmer av
linjeforeningen og vil få rabatter på en del av Delta sine arrangement, samt
bli prioritert hvis disse er plassbegrenset. Medlemsavgift betales én gang og
varer ut studietiden.

§5

Generalforsamling

1. Generalforsamling avholdes to ganger i året, én gang hvert semester.
2. Innkalling til generalforsamling sendes ut fire uker før møtet avholdes.
3. Dagsorden ettersendes en uke etter innkallelsen, og forslag og eventuelle
endringer skal være styret i hende innen to uker før årsmøtet.
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§6

Styret

1. Styret skal bestå av leder, nestleder/sekretær, økonomiansvarlig, leder
for arrangementskomiteen, bedriftskontakt, kjellerkontakt, websjef, leder
for fagkomiteen, kontorsjef og faddersjef.
2. Følgende stillinger velges på høsten:
Leder
Nestleder/sekretær
Leder for fagkomiteen
Kjelleransvarlig
Kontorsjef
Følgende stillinger velges på våren:
Økonomiansvarlig
Leder for arrangementskomiteen
Bedriftskontakt
Websjef
Faddersjef
Faddersjef sitter fram til neste generalforsamling, resterende verv sitter
et år.
3. Stillingene kan velges internt av styret dersom ingen stiller til valg
på de spesifikke stillingene. Hvis noen trekker seg fra vervet sitt skal
styret lyse ut stillingen for linjeforeningen og velge et nytt styremedlem
blant de aktuelle kandidatene.
4. De styremedlemmene som har behov for en komité har selv ansvar for
å sette sammen denne. Dette bør gjøres tidligst mulig etter valget.
5. Styret skal på generalforsamlingen på høsten presentere årsberetning,
årsregnskap og eventuell plan for det kommende året for godkjenning
av medlemmene av linjeforeningen Delta.
6. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme.

§7

Æresmedlemmer

1. Delta har anledning til å utnevne æresmedlemmer av linjeforeningen.
2. For å utnevnes til æresmedlem må kandidaten minimum oppfylle ett
av følgende krav:
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(a) Ha sittet i hovedstyret i tre år.
(b) Ha sittet som leder ett år og hatt et annet verv i hovedstyret i
ett år.
(c) Ha jobbet spesielt for å fremme fysikken, matematikken, eller
linjeforeningen Delta.
3. Det kreves 2/3 flertall i hovedstyret for å utnevnes.
Æresmedlemmer får anledning til å bære en æresmedalje, og kan representere
Delta på diverse arrangementer.

§8

Økonomi

1. Foreningens inntekter består av støtte fra IME- og NT-fakultetene og
medlemsavgift. Styret kan i tillegg vedta å søke om støtte fra andre
hold.
2. Foreningens midler skal brukes til å finansiere foreningens aktiviteter
og til kontorrekvisita.
3. Foreningens regnskap skal oppdateres minst én gang i slutten av hvert
semester, og utover dette så ofte styret måtte finne det nødvendig.

§9

Andre bestemmelser

1. Gamle styremedlemmer plikter å lære opp nye styremedlemmer.
2. Avtroppende medlemmer av styret har rett på attest på sitt arbeide i
foreningen. Denne skrives og undertegnes av leder i styret. Økonomiansvarlig skriver til leder.

§ 10

Oppløsning

Delta kan oppløses ved 2/3 flertall to årsmøter på rad, der minimum 50 %
av foreningens aktive medlemmer møter.
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