VEDTEKTER
for
Tannleger i privat sektor (TiPS)
(sist endret 15.06.2019]
§ 1 Navn og formål
Foreningens navn er Tannleger i privat sektor. Forkortet TiPS
Foreningens formål er:
Tannleger i privat sektor (TiPS) er en interesseorganisasjon for alle tannleger som jobber i privat
tannhelsesektor. Vi skal jobbe for gode rammebetingelser og gode arbeidsforhold for alle private
tannleger, både ansatte og selvstendig næringsdrivende. Vi skal være en arena for fri debatt og
meningsutveksling i tannhelsepolitiske spørsmål og videre fremme privat tannhelsesektors
interesser overfor myndigheter og samfunn.
.
§ 2 Medlemskap
Som medlemmer av TiPS kan opptas tannleger med norsk autorisasjon som arbeider i privat sektor.
Personlig medlemskap. n
§ 3 Kontingent
Kontingentsatsene vedtas på generalforsamlingen årlig. Foreningsår og regnskapsår faller sammen
med kalenderåret, 1. januar til 31. desember. Foreningens styre kan stryke et medlem pga.
manglende kontingentinnbetaling.
§ 4 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet.
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av september hvert år.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles:
1. Godkjennelse av årsregnskapet, årsberetning og budsjett.
2. Fastsettelse av kontingenter
3. Valg av styremedlemmer, styreleder og revisor.
4. Valg av medlemmer til valgkomitéen.
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5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
Innkalling med saksliste, regnskap, årsberetning, revisjonsberetning og budsjett skal senest fire uker
før generalforsamlingen sendes til hvert av medlemmene med kjent adresse og kunngjøres sammen
med årsmøteinvitasjonen.
Saker som ønskes tatt opp/forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen må være styret i
hende senest fjorten– 14 – dager før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem en stemme. Det er adgang til å la seg
representere ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.
Alle beslutninger fattes med simpelt flertall av de fremmøtte stemmeberettigede med mindre annet
er fastsatt.
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes hvis styret finner det nødvendig. Styret skal kalle inn
til ekstraordinær generalforsamling dersom ¼ av medlemmene skriftlig fremmer forslag til styret
om dette. Innkalling med saksliste sendes medlemmene senest tre uker før møtet avholdes.
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker angitt ved innkallingen.
§ 6 Styrets sammensetning og oppgaver
Foreningens styre består av 8 medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Styrets leder velges
særskilt. Bare fysiske personer skal kunne velges som styremedlem. Styret skal bestå av
representant(er) fra både praksiseiere og tannleger som ikke eier egen praksis.
Styreleder velges for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år. Henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer står på valg annethvert år. Styret konstituerer seg selv.
Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med
simpelt flertall av de avgitte stemmene. Styrets leder har dobbeltstemme ( ved stemmelikhet ).
Lederen styrer foreningens arbeid og representerer TiPS utad, leder medlemsmøtene, innkaller og
leder styremøter og påser at styrerepresentanter og andre tillitsvalgte utfører sine verv, samt at
vedtekter og bestemmelser overholdes. Lederens plikter overtas av nestleder ved leders forfall.
Saker som ønskes behandlet av foreningen sendes styrets leder.
§7 Rettshjelpsfond.
Praksiseierforeningen SPA (tidligere Pef) opprettet januar 2009 et rettshjelpsfond. Fondets midler
er satt på særkonto, og skal ikke blandes med foreningens øvrige midler. Fondet tilføres midler
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gjennom et pliktig bidrag fra foreningens bedriftsmedlemmer som innbetales i tillegg til
medlemskontingenten. Denne ordningen omfatter derfor kun bedriftsmedlemmer. Hvilket beløp
som skal betales fastsettes årlig av styret og er i 2014 kr 500 pr. medlemskap. Formålet med
rettshjelpsfondet er å bidra økonomisk til medlemmer i forbindelse med tvister som er relevante for
praksiseiere, eller for å få belyst juridiske spørsmål som er av generell interesse for drift av private
tannhelsebedrifter. Rettshjelpsfondet administreres og midler forvaltes av styret. Søknad om
rettshjelpsdekning fremsettes skriftlig av bedriftsmedlemmet til styre, som på fritt grunnlag kan
vurdere om støtte skal innvilges eller ikke. Maksimal støtte for en enkelt tvist er kr. 50.000,begrenset til 1/3 av fondets totale kapital.

§ 8 Valgkomité
Foreningens valgkomité består av tre medlemmer. Medlemmene velges for to år ad gangen, ett
medlem det første året og to medlemmer det påfølgende året.
Komitéen velger selv sin leder.
Komitéen skal fremlegge forslag til kandidater til verv som styreleder, styremedlemmer og
medlemmer av valgkomitéen.
§ 9 Vedtektsendringer
Forslag om vedtektsendringer skal fremmes for generalforsamlingen. Vedtektsendring krever 3/4
flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.
§ 10 Oppløsning av foreningen
Forslag om oppløsning av foreningen skal fremmes for generalforsamlingen. Vedtak om oppløsning
krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede i to påfølgende generalforsamlinger, hvorav
minst en skal være en ordinær generalforsamling.
Det skal være minimum 6 måneder mellom de to generalforsamlingene.

2615478.1

