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§ 1 NAVN OG HOVEDMÅL
Vitensenterforeningen (VF) er en organisasjon for regionale vitensentrene i Norge.
Et regionalt Vitensenter er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene
samfunnet og dets utvikling ved å formidle materielle og immaterielle vitnesbyrd om
mennesket, natur og teknologi i studie, utdannings og underholdningsøyemed.
Vitensentrene er samfunnsinstitusjoner som skal bevisstgjøre folk flest om betydningen av
naturvitenskap, teknologi og matematikk. Vitensentrene har et spesielt ansvar for å motivere
barn og ungdom til økt realfagsglede og utdanningsvalg innen disse fagområdene gjennom
bl.a. å være en betydelig ressurs for skoleverket.
Vitensenterpedagogikken skal i størst mulig grad være forskningsbasert og bygge på det
naturvitenskapelige eksperimentets metode, men er ikke begrenset til dette. De regionale
vitensentrene skal bidra til kunnskapsproduksjon om formidling inne våre fagfelt og plikter å
utforske vitensenterpedagogikken og -didaktikkens rammer.

§ 2 FORMÅL
VF skal fungere som en interesseorganisasjon og et kontaktledd, og bidra til økt samarbeid
mellom de regionale vitensentrene i Norge.
Organisasjonen skal:
1.

2.
3.

Være medlemmenes kontakt og pådriver mot sentrale politiske miljø og offentlige
myndigheter samt andre organisasjoner som har ansvar for utdanning, forskning,
næringsliv, kultur, miljø etc.
Arbeide for at vitensentrene utvikler seg og står for høy kvalitet både i sine
utstillinger og i sitt øvrige pedagogiske opplegg.
Formidle og ved behov initiere og administrere konkrete samarbeidsprosjekter
mellom medlemmene.

§ 3 MEDLEMMER
Alle vitensenter i Norge som har fått regional status kan søke medlemskap i
Vitensenterforeningen, uavhengig av organisasjonsform. Det er foreningen som på
selvstendig grunnlag avgjør om et nytt regionalt vitensenter kan bli medlem eller ikke.
Vitensenterforeningen utvikler egne kriterier for medlemskap som styret i foreningen skal
evaluere en søknad mot. Styret innstiller søknader til årsmøtet som foretar endelig avgjørelse.
Kriteriene for medlemskap vedtas av foreningens årsmøte. Kriteriene skal reflektere innholdet
i § 1 samt hensynta der naturlig den til enhver tid gjeldende strategien for Vitenprogrammet
eller andre føringer gitt av KD eller andre departementer som tildeler alle sentrene utviklingseller driftsstøtte.

§ 4 ØKONOMI OG KONTINGENT
Det er årsmøte i Vitensenterforeningen som bestemmer størrelsen på medlemssatser.
Foreningens styre har ansvaret for å søke offentlige myndigheter og andre støttespillere om
økonomisk støtte til drift, felles prosjekt og markedsføring av vitensenterideen og
vitensenterpedagogikken.
Vitensenterforeningen vil kunne forvalte både de faglige og økonomiske sidene ved felles
oppgaver både for det offentlige og private som omhandler alle eller flere av sentrene.

§ 5 ÅRSMØTE
1. Årsmøte er organisasjonens høyeste besluttende organ. Ordinært årsmøte avholdes
hvert kalenderår, fortrinnsvis i April, etter vedtak i styret. Styret innkaller til årsmøte
minst en måned før møtet. Alle saksdokumenter skal være medlemmene i hende minst
14 dager før møtet.
2. Hvert medlem har rett til å være representert på årsmøtet. Årsmøtet er
beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Hvert medlem har
en stemme. Ved avstemming gjelder simpelt flertall.
3. Vedtektsendringer og medlemskap (også evt. eksklusjon) krever ¾ flertall.
4. Under ordinært årsmøte skal følgende saker behandles:
a. Valg av møteleder
b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
c. Styrets årsberetning for foregående år
d. Styrets regnskap for foregående år
e. Virksomhetsplan og budsjett
f. Innmeldte saker (går ut dersom ingen saker er meldt)

g. Fastsettelse av kontingent
h. Valg av leder og styremedlemmer
i. Valg av representant til NSCF
j. Valg av valgkomite
5. Saker til årsmøte må meldes til styret minst en måned før årsmøtet.
6. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved særskilt behov, eller hvis minst
halvparten av medlemmene krever det. Innkalling skal skje som ved ordinært årsmøte.

§ 6 STYRET
Styret fungerer som foreningens ansikt utad. Styret består av leder og 2 styremedlemmer og
en varamedlem. Leder velges på årsmøtet for to år. Styremedlemmene velges også for to år,
men ett av styremedlemmene er på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 år. Styret er
høyeste besluttende organ i perioden mellom årsmøtene. Styremøter innkalles av leder, og
saksliste og referat sende alle medlemmene i foreningen.
Styrets verv er ulønnede, men reiseutgifter i direkte forbindelse med styrets arbeid dekkes
etter statens satser.

§ 7 DAGLIG LEDELSE
Lederen styrer styrets og organisasjonens virksomhet i det daglige. Lederen har ansvaret for at
sekretær- og økonomifunksjon er ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og vitensenteret
lederen tilhører mottar en årlig godtgjørelse som fastsettes i budsjettet hvert år av årsmøtet.

§ 8 VALGKOMITE
Valgkomiteen består av 2 medlemmer. Disse velges på årsmøtet. Vervene er ulønnede.

§ 9 EKSKLUSJON OG OPPLØSNING
Et medlem kan foreslås ekskludert grunnet manglende overholdelse av kriteriene eller
fremferd som kan skade andre medlemmer eller foreningens gode navn og rykte. Eksklusjon
kan vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever ¾ flertall av avgitte stemmer.
Medlemmet det gjelder har da ikke stemmerett.
Oppløsning av organisasjonen kan bare skje ved ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning
skjer ved ¾ flertall. Begjæring om oppløsning kan skje hvis minst ¾ av medlemmene ønsker
det. Anmelding av oppløsning skal skje som angitt i § 5. ved beslutning om oppløsning skal
årsmøte bestemme hvordan eiendeler skal disponeres.

