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VEDTATT PÅ ÅRSMØTET I BERGEN 28. AUGUST 2006  

Kapittel I - Formål  

§ 1-1 (Formål)  

Generica, stiftet 2004, er en nøytral og uavhengig organisasjon for alle som studerer Farmasi 
ved Universitetet i Bergen.  

Foreningen skal arbeide for å:  

a. Skape et godt sosialt miljø for farmasistudentene i Bergen  

b. Skape et godt faglig miljø for farmasistudentene i Bergen  

c. Skape kontakt med andre farmasistudenter i Norge og i utlandet  

d. Legge til rette for sosiale, faglige og sportslige aktiviteter  



e. Være en inkluderende organisasjon for alle medlemmer  

Kapittel II - Organisasjon, fellesbestemmelser  

§ 2-1 (Medlemskap)  

Enkeltpersoner er medlem av studentforeningen. Ved særskilt interesse kan medlemskapet 
også omfatte verv i styret og/eller i undergruppene, men da på frivillig basis.  

Alle former for medlemskap forutsetter at kontingent er betalt.  

Det åpnes for støttemedlemskap og bedriftsmedlemskap. Støttemedlemmer betaler minst 50 
kr i året. Støtte- og bedriftsmedlemskap gis ikke organisatoriske rettigheter.  

§ 2-2 (Medlemskontingent)  

 Andel medlemskontigent - kr 100 - overføres til foreningen fortrinnsvis i begynnelsen av 
studieåret og er gyldig ut studieåret.  

§ 2-3 (Friluftsgruppen)  

Gruppen er en undergruppe i Generica, og regnes som en del av foreningen. Gruppen skal 
arrangere turer på vegne av alle farmasistudentene i Bergen.  

Styremedlemmer i gruppen må være medlem av foreningen. Det kreves ikke medlemskap for 
å delta på gruppens arrangementer.  

Gruppen velger en leder og en kasserer. Kassereren disponerer gruppens bankkonto.  

Gruppen velger en leder og en økonomisk ansvarlig. Den økonomisk ansvarlige koordinerer 
gruppens inntekter og utgifter i samarbeid med styrets kasserer.  

Skikomitèen er en undergruppe av Friluftsgruppen. Skikomitèen arrangerer ”Farmasøytiske 
vinterleker” årlig for alle farmasistudenter i Bergen. Retningslinjene for Friluftsgruppen 
gjelder også for Skikomitèen.  

§ 2-4 (Farmasøyter uten grenser)  

Gruppen er en undergruppe i Generica, og regnes som en del av foreningen. Gruppen er ment 
for medlemmer av foreningen som interesserer seg spesielt for internasjonale spørsmål. 
Styremedlemmer i gruppen må være medlem av foreningen. Det kreves ikke medlemskap for 
å delta på gruppens arrangementer.  

Gruppen velger en leder og en kasserer. Kassereren disponerer gruppens bankkonto.  

Gruppen velger en leder og en økonomisk ansvarlig. Den økonomisk ansvarlige koordinerer 
gruppens inntekter og utgifter i samarbeid med styrets kasserer.  

 



§ 2-5 (Idrettsgruppen)  

Gruppen er en undergruppe i Generica, og regnes som en del av foreningen. Gruppen skal 
arrangere sportslige aktiviteter på vegne av alle farmasistudentene i Bergen. Styremedlemmer 
i gruppen må være medlem av foreningen. Det kreves ikke medlemskap for å delta på 
gruppens arrangementer.  

Gruppen velger en leder og en kasserer. Kassereren disponerer gruppens bankkonto.  

Gruppen velger en leder og en økonomisk ansvarlig. Den økonomisk ansvarlige koordinerer 
gruppens inntekter og utgifter i samarbeid med styrets kasserer.  

 

§ 2-6 (Festkomiteén)  

Gruppen er en undergruppe i Generica, og regnes som en del av foreningen. Gruppen skal 
arrangere festlige begivenheter for farmasistudentene i Bergen. Styremedlemmer av komiteén 
må være medlem av foreningen. Det kreves ikke medlemskap for å delta på komiteéns 
arrangementer.  

Gruppen velger en leder og en kasserer. Kassereren disponerer gruppens bankkonto.  

Gruppen velger en leder og en økonomisk ansvarlig. Den økonomisk ansvarlige koordinerer 
gruppens inntekter og utgifter i samarbeid med styrets kasserer.  

 

§ 2-7 (Pharmakor)  

Gruppen er en undergruppe i Generica, og regnes som en del av foreningen. Gruppen skal 
være et kor for farmasistudentene i Bergen, og opptrer på blant annet julebord og vårfest.  

Styremedlemmer av koret må være medlem av foreningen. Det kreves ikke medlemskap for å 
delta på korets arrangementer.  

Gruppen velger en leder (dirigent) og en kasserer. Kassereren disponerer gruppens bankkonto.  

Gruppen velger en leder og en økonomisk ansvarlig. Den økonomisk ansvarlige koordinerer 
gruppens inntekter og utgifter i samarbeid med styrets kasserer.  

 

 

§ 2-8 (Etiketten)  

Gruppen er en undergruppe i Generica, og regnes som en del av foreningen. Gruppen gir ut et 
medlemsblad til medlemmer, støttemedlemmer og bedriftsmedlemmer en til flere ganger i 



semesteret. Det kreves medlemsskap i Generica for å få tilsendt medlemsbladet gratis. Bladet 
får økonomisk støtte fra Generica, men kan også få økonomisk støtte fra eksterne kilder.  

§ 2-9 (NoPSA)  

Generica er en undergruppe i NoPSA, og regnes som en del av foreningen. Det kreves 
medlemsskap i Generica for å være medlem i NoPSA.  

§2-10 (Økonomi)  

Generica gir alle undergrupper lov til å opprette konto. Undergrupper som mottar direkte 
overføringer (det vil si uten å levere kvitteringer for utgifter) til egen konto, plikter å føre 
regnskap og sette opp budsjett som skal godkjennes av Genericas styre.  

Generica gir alle undergrupper lov til å opprette egen konto. I undergrupper som mottar 
direkte overføringer til egen konto, fungerer økonomisk ansvarlig som kasserer, og plikter å 
føre regnskap og sette opp budsjett som skal godkjennes av Genericas styre. 

 

Styrets kasserer kan opprette konto i Genericas organisasjonsnummer.  

§ 2-11 (Valgbare medlemmer)  

Bare personlig betalende medlemmer er valgbare til verv i Generica.  

§ 2-12 (Styrende organer)  

Foreningens organer er:  

• Årsmøtet  

• Allmøtet  

• Genericas styre  

§ 2-13 (Taushetsplikt)  

Personer som gjennom sitt verv i Generica får kjennskap til noens personlige forhold 
forplikter seg til ikke å bruke, utlever eller på noen annen måte gjøre tilgjengelig for 
uvedkommende, denne kunnskap. Taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, eventuelt til 
Generica har løst vedkommende fra den.  

§ 2-14 (Flertallsregler)  

Med simpelt flertall forstås ”flest stemmer”.  

Med absolutt flertall forstås ”over halvparten av stemmene”.  

Med kvalifisert flertall forstås ”vedtektsbestemt flertall” (for eksempel 2/3 eller ¾).  



Kapittel III - Genericas styre  

§ 3-1 (Sammensetning)  

Genericas styre består av:  

• Leder  

• Nestleder  

• Kasserer  

• 5 valgte styremedlemmer  

§ 3-2 (Funksjonstid)  

Genericas leder velges for én - 1 - årsmøteperiode. Verv som styremedlem gjelder for én - 1 - 
årsmøteperiode. Vervene kan ikke innehas av samme person i mer enn tre - 3 - 
årsmøteperioder sammenhengende.  

§ 3-3 (Beslutningsdyktighet)  

Genericas styre er beslutningsdyktig når minst tre - 3 - av styremedlemmene og lederen er 
tilstede. Alle beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme 
utslaget.  

§ 3-4 (Innkalling)  

Genericas styre møter etter innkalling av styrets leder eller når to av styremedlemmene ber 
om det.  

§ 3-5 (Styrets oppgaver)  

Genericas styre skal:  

a. Være ansvarlig for Genericas økonomi, overvåke forvaltningen av Genericas 
midler og påse at disse brukes innenfor rammen av vedtektene og årsmøtets 
vedtak. Styrets kasserer disponerer foreningens bankkonto.  

b. Legge frem budsjettet for det etterfølgende år  

c. Behandle årsmelding og regnskap for hvert kalenderår, samt behandle forslag 
til handlingsplan og eventuelle vedtektsendringer, og legge disse frem for 
årsmøtet.  

d. Gjennomføre årsmøtets vedtak  

e. Forberede årsmøtet og fastsette tid og sted for dette. Dette inkluderer 
innstilling om vedtektsendring og forslag til årsmøtet.  



f. Arrangere allmøte, julebord, karrieredag og vårfest årlig.  

g. Føre protokoll fra sine møter og gjøre de tilgjengelige for alle medlemmer 

h. Handle i saker som ikke er tillagt årsmøtet.  

i. Dersom foreningen av en eller annen grunn blir stående uten leder, skal 
Genericas nestleder fungere som leder for resten av perioden. Deretter velges 
ny leder blant Genericas medlemmer.  

j. Dersom et av styremedlemmene av en eller annen grunn trekker seg fra vervet, 
skal handling vedrørende dette avgjøres internt i styret.  

k. Genericas styre skal ha ansvar for Genericas eiendeler.  

§ 3-6 (Eksklusjon)  

Medlemmer av Generica som åpent motarbeider eller bringer foreningen i offentlig vanry, kan 
av Genericas styre ekskluderes fra foreningen. Styrets vedtak må være enstemmig. Den 
person forslaget om eksklusjon retter seg mot, skal få forklare seg og gi uttalelse om forslaget 
med rimelig frist. Dette gjelder overfor styret.  

§ 3-7 (Vedtektsendringer)  

Genericas styre har rett til å fremme forslag om endringer i eller tillegg til foreningens 
vedtekter.  

§ 3-8 (Underskrift og forpliktelser)  

Generica forpliktes ved underskrift av Genericas leder.  

§ 3-9 (Annet)  

Genericas styre kan ha et middagsmøte på Genericas rekning en gang i løpet av 
årsmøteperioden.  

Kapittel IV - Årsmøte  

§ 4-1 (Myndighet og sammensetning)  

Årsmøtet er Genericas høyeste myndighet og holdes hvert år, en kveld i perioden mellom 
15.januar og 15.februar.  

Der møter:  

a. Generica-styrets 8 medlemmer  

b. Foreningens medlemmer  

c. Spesielt innbudte  



Bare representanter etter bokstav a) og b) har tale-, forslags- og stemmerett. Representanter 
etter bokstav c) har tale- og forslagsrett.  

§ 4-2 (Innkalling og saksliste)  

Innkalling til årsmøtet blir sendt alle medlemmer før jul. Sammen med innkallingen sendes en 
oversikt over de valg som skal foretas på årsmøtet. Forslag til kandidater oversendes 
valgkomiteen senest en-1-uke før årsmøtet. Valgkomiteen kan selv uavhengig av dette 
forespørre kandidater til alle verv. Det er også mulig å stille til valg på selve årsmøtet. 
Saksliste med årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag og strategiplan sendes minst 
en uke før årsmøtet til alle betalende medlemmer.  

§ 4-3 (Årsmøtets dagsorden)  

Årsmøtet vedtar dagsorden og behandler:  

a. beretning om foreningens arbeid og aktiviteter siden siste årsmøte  

b. regnskap for siste kalenderår  

c. innkomne forslag som skal være Genericas styre i hende to - 2 - uker før 
årsmøtet  

d. handlingsplan for neste årsmøteperiode  

e. vedtektsforslag  

f. valg (se § 4-4)  

Beslutninger i andre saker enn bokstav e) og f) treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet 
gjør lederens stemme utslaget. Saker etter bokstav e) har flertallskrav som besluttet i § 4-5 
(Vedtektsendringer) Saker etter bokstav f) har flertallskrav som besluttet i § 4-4 (Valg)  

To medlemmer av foreningen godkjenner protokoll fra Årsmøtet.  

§ 4-4 (Valg)  

Under årsmøtet velges:  

1. foreningens leder  

2. foreningens nestleder  

3. styrets medlemmer  

4. styrets kasserer  

5. 2 personer til valgkomité  

Kun personlig betalende medlemmer av Generica er valgbare.  



Følgende har forslagsrett på kandidater til Genericas styre:  

• samtlige personlig betalende medlemmer med fulle organisatoriske rettigheter  

• Generica-styrets medlemmer  

• Genericas valgkomite  

Ved valg vil valgkomiteen legge frem kandidatene. Genericas leder, nestleder og kasserer 
velges skriftlig og hver for seg. Hvis det er flere kandidater, og ingen av dem får mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest 
stemmer. Er det bare en - 1 - kandidat, må minst 50 % av de avgitte stemmer gi tillitsvotum. 
Ved valg av styremedlemmer blir de 5 kandidatene som har flest stemmer valgt inn. Det bør 
tilstrebes et styre med minst en representant av hvert kjønn, en representant fra 
reseptarkullene og ellers en noenlunde fordeling mellom de ulike kullene. Innsamling og 
opptelling av avgitte stemmesedler foretas av det valgte tellekorps sammen med sittende 
kasserer.  

Se ellers vedlegg 1 (Valginstruks)  

§ 4-5 (Vedtektsendringer)  

Forslag til endringer i, eller tillegg til, disse vedtekter skal sendes gjennom Genericas styre 
innen to - 2 - måneder før årsmøtet.  

Generica gis selvstendig forslagsrett overfor Genericas styre i vedtektssaker.  

Genericas styre gir innstilling til årsmøtet.  

Endringer i, og tillegg til, vedtektene krever 2/3 flertall blant de stemmeberettigede på 
årsmøtet.  

Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinære årsmøter.  

Nye undergrupper i Generica kan føres inn under § 2 uten vedtak på årsmøte.  

KAPITTEL V - ALLMØTE  

§ 5-1 (Allmøte)  

Allmøtet blir avholdt hver høst før 10.september. Innkalling bør komme minst en uke før.  

§ 5-2 (Allmøtets dagsorden)  

På allmøtet bli Generica som organisasjon og de ulike gruppene presentert for nye studenter. 
Allmøtet har rett til å velge inn to nye styremedlemmer fra det nye kullet. Om flere ledige 
plasser i styret (jf § 3-1) kan flere enn to representanter velges inn, uavhengig av 
kulltilhørighet.  

Allmøtet har ellers ingen vedtaksmyndighet.  



KAPITTEL VI - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE OG OPPLØSNING  

§ 6-1 (Ekstraordinært årsmøte)  

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles på kort varsel av Genericas styre når forholdene gjør det 
nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøtet behandler 
bare de saker det er innkalt for.  

§ 6-2 (Oppløsning av Generica)  

Forslag til oppløsning av Generica skal fremmes på et ordinært årsmøte og avgjøres på det 
neste med 2/3 flertall. Før oppløsning blir vedtatt, må det være bestemt hvordan Genericas 
midler skal anvendes etter vedtektenes § 1-1 (Formål).  

EPILOG/FULLMAKT  

Årsmøtet gir Genericas styre fullmakt til, i kommende årsmøteperiode, å fastsette vedtekter 
som vil være i samsvar med de organisatoriske vedtak årsmøtet har fattet.  

Vedtekter utarbeidet på bakgrunn av denne  

fullmakten, skal forelegges første ordinære årsmøte til endelig godkjenning.  
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