ARCTIC ROOST
AVDELING AV ASSOCIATION OF OLD CROWS
VEDTEKTER
(Vedtatt på årsmøtet 22/1-2019)

ARTIKKEL I
NAVN
Avdelingens navn skal være Arctic Roost, norsk avdeling av The Association of Old
Crows (AOC).
Artikkel II
Formål
Formålet med avdelingen er å fremme innenfor kongeriket Norge målene, hensiktene og
dagsordenen til AOC. Med dette menes:
• Fremme utvekslingen av informasjon og meninger innenfor fagområdene
Elektronisk Krigføring (EK), Elektromagnetiske Spektrumoperasjoner (EMSO),
Cyber Elektromagnetiske Aktiviteter (CEMA) og Informasjonsoperasjoner (IO),
samt tilstøtende fagområder
• Anerkjenne fremskritt og bidrag til disse fagområdene
• Dokumentere historien til disse fagområdene
• Hedre minnet til medlemmer som har gått bort
Avdelingen skal oppfordre til nyskapende forskning og fremme spredning av ny
kunnskap. Bidra til å øke medlemmenes kunnskap innen forsknings-, utviklings-,
ledelses- og operasjonelle aktiviteter. Bidra til å øke allmennhetens forståelse av faget og
dets bidrag. Oppfordre til ingeniørmessig utdanning innenfor fagfeltet samt vitenskapelig
spesialisering, og å anerkjenne fremragende faglige prestasjoner.

ARTIKKEL III
Sammensetning og karakter
Den norske avdelingen skal være en sivil organisasjon, og skal ikke kunne brukes til sivil
ulydighet, fremme kandidaturet til personer som søker offentlige stillinger, eller å
fremme enkelte kommersielle selskaper.
ARTIKKEL IV
Geografisk avgrensning
Avdelingen Arctic Roost er AOCs lokale avdeling innenfor kongeriket Norge.

ARTIKKEL V
Medlemskap
Seksjon 1. Medlemskap. Alle medlemmer av AOC som er bosatt innenfor kongeriket
Norge, har rett til å bli medlemmer av avdelingen.
Seksjon 2. Forandringer i medlemsstatus. Medlemskapet til de enkelte medlem vil bli
overført til en ny avdeling når AOC får melding om at medlemmet har flyttet til et
område der en annen avdeling har sitt virkeområde.

ARTIKKEL VI
Avdelingens kalender
Avdelingens kalender skal følge kalenderåret. Avdelingen skal avholde regulære
medlemsmøter og styremøter. Det må avholdes minimum tre møter eller aktiviteter hvert
år for at avdelingen skal opprettholde aktiv status.
Seksjon 1. Følgende aktiviteter, anses som et minimum og må holdes hvert år.
A. Avholde årsmøte og foreta valg av avdelingens president og
styremedlemmer (Board of Directors) som er på valg.
B. Konstituere styret. En oversikt over vervene skal sendes til AOC
C. Oversende økonomi status til AOC.
D. Oversende oversikt over tilbakeføring av medlemskontingent fra AOC til
Arctic Roost.
E. Innkalling til årsmøtet sendes ut senest 15. november.
F. Forslag til kandidater til nytt styre må være valgkomiteen i hende senest
15. desember.
G. Forslag til kandidater til AOC utmerkelser må være styret i hende senest
15. desember.
H. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 15. desember.
I. Frist for utsendelse av sakspapirer til årsmøtet er senest 14 dager før
årsmøtet og kunngjøres på hjemmesiden http://www.arcticroost.org.
J. Frist for å distribuere referat fra årsmøtet er 14 dager etter at årsmøtet er
avholdt og kunngjøres på hjemmesiden http://www.arcticroost.org.

Seksjon 2. Årsmøtet
Årsmøtet holdes innen utgangen av februar. Sakspapirene til årsmøtet skal minimum
inneholde følgende:
•
•
•
•

Årsberetning
Regnskap
o Fastsette neste års nasjonale kontingent
Innkomne saker
Valglisten (Valgkomiteens innstilling)

ARTIKKEL VII
President, valg og styre
Seksjon 1. Presidenten
Presidenten skal velges på avdelingens årsmøte for ett år av gangen og inneha vervet til
en ny president er valgt og har overtatt rollen. I tillegg skal det velges et styre bestående
av 6 styremedlemmer. Styremedlemmene velges for 3 år av gangen. Virkeperioden skal
være slik at to styremedlemmer er på valg hvert år.
Seksjon 2. Valgprosedyre.
Valgene skal foretas på årsmøtet. Valget foretas ved først å velge presidenten og deretter
styremedlemmer (Board of Directors). Dersom ett styremedlem velges til president lar
man plassen i styret være vakant til treårsperioden er over. Etter endt presidentperiode går
vedkommende tilbake til å være styremedlem forutsatt at det gjenstår ett år av
valgperioden. På denne måten holdes prinsippet med at to styremedlemmer er på valg
hvert år.
Valgene skal foretas skriftlig dersom noen på årsmøtet forlanger dette. Alle kandidatene
på valglisten er valgbare. Resultatet kunngjøres i møtereferatet.
Seksjon 3. Styret
Styret i Arctic Roost (Board of Directors). Styret har som oppgave å lede avdelingen og
skal bestå av presidenten og de seks andre valgte representantene. Styret er ansvarlig for
å lede avdelingen i henhold til vedtektene og utarbeide nødvendige regler og prosedyrer
for dette arbeidet. Styrets arbeid (vedtak) skal alltid være åpent for innsyn fra ethvert
medlem.
Seksjon 4. Styrets sammensetning:
a. President
Presidenten er leder av avdelingen både utad og innad. Presidenten er leder i
avdelingens styre og leder avdelingens daglige virke. Presidenten er også
ansvarlig for å påse at styrevedtak blir fulgt opp og iverksatt.

b. Visepresident
Visepresidenten skal assistere presidenten i utførelsen av presidentens plikter,
og gå inn i rollen som president når presidenten er forhindret fra å utføre sine
plikter.
c. Sekretær
Sekretæren skal arkivere alle referater og skriftlig informasjon osv. fra
styremøter, årsmøter og ellers all formell korrespondanse.
d. Kasserer
Kasserer er ansvarlig for å kreve inn kontingenter etc. og foreta utbetalinger
for avdelingen. Kassereren er ansvarlig for økonomi og regnskapsføringen.
Regnskapet skal være åpent for innsyn fra styret og på forespørsel fra
medlemmer av avdelingen. Kasserer skal kunne fremlegge den økonomiske
status på hvert styremøte og ellers når styret eller presidenten trenger denne.
e. 3 styremedlemmer
Arbeidsoppgavene til de tre styremedlemmene er ikke fastsatt i disse
vedtektene. De vil bli tildelt oppgaver på ad hoc basis etter vedtak i styret.

Artikkel VIII
Komiteer
Seksjon 1. Permanente komiteer.
Følgende permanente komiteer etter vedtektene er tillatt opprettet:
A. Komité for utmerkelser
B. Forfatnings komité
C. Økonomi komité
D. Komité for historieskriving
E. Komité for medlemskap
F. Valgkomité
G. Programkomité
H. Publikasjons- og webkomité
I. Komité for utdanningsstipendier
Seksjon 2. Valgkomité (komité F).
Valgkomiteen skal bestå av 3 personer og utarbeider innstilling til representanter for
styret i Arctic Roost basert på innspill fra medlemmene og egne forslag. Valgkomiteen
skal forsikre seg om at kandidatene som de foreslår er villige til å påta seg verv før de blir
oppført på valglisten. Kommer det inn forslag på kandidater som ikke kommer med i
komiteens innstilling, skal disse føres i et eget avsnitt på valglisten. Medlemmer som
kommer med innspill plikter på forhånd å ha forvisset seg om at kandidaten er villig til å
påta seg vervet. Forslag på kandidater sendes til lederen i valgkomiteen via e-post.

Valgkomiteens forslag skal inneholde forslag til:
• President
• 2 Styremedlemmer
• Ny valgkomité
Seksjon 3. Dedikerte komiteer.
Dedikerte eller ad hoc komiteer kan oppnevnes etter behov av president og styret. Disse
skal fungere på samme måte som permanente komiteer, med unntak av at virketiden skal
være avgrenset.
Seksjon 4. Komité retningslinjer.
a. Ledere av komiteer skal hvert år oppnevnes av presidenten blant avdelingens
medlemmer. Medlemmer av styret bør utnevnes til ledere. Komitéledere velger sine
komitémedlemmer blant avdelingens medlemmer. Hver komité skal avholde møter
etter innkalling fra komitélederen, presidenten eller et flertall av komiteens
medlemmer. Det skal skrives møtereferat fra møtene som sendes til styrets sekretær
for lagring. Ethvert komitémedlem kan slutte i vervet etter godkjennelse av
presidenten.
b. Komitéledere kan bli avsatt av presidenten. Hver komité skal bli gitt oppgaver i
henhold til foreningens lover, komité instruksen, fra presidenten eller styret.
Komiteen skal utføre sitt arbeide innenfor sitt funksjonsområde og dersom det er tvil
om ansvarsområde, skal presidenten løse dette. Ingen komité skal kunne pådra seg
bindinger som avdelingen vil kunne bli stilt til ansvar for i ettertid uten at avdelingens
styre på forhånd har godkjent dette.
c. Hver komité skal lage en instruks for komiteens arbeide. Denne instruksen skal når
den er utarbeidet eller endret godkjennes av styret før den er gyldig. Instruksen skal
gis videre til neste lederen i komiteen og dermed være med på å skape en kontinuitet i
komiteens arbeide.
d. Nedleggelse av en permanent komité må behandles på årsmøtet og ha støtte fra et
simpelt flertall.
Artikkel IX
Æresbevisning
Avdelingen kan tildele en æresbevisning - Æreskråke - til personer som gjennom sitt
arbeid i vesentlig grad har bidratt til EK/IO i tråd med artikkel II i vedtektene.
Æresbevisningen kan også tildeles personer som har gjort en ekstraordinær innsats for
Avdelingen.

Kandidater til Æreskråke nomineres av komitéen for utmerkelser. Styret foretar
eventuelle utnevnelser en gang i året, i forkant av Årsmøtet. Utdelingen av
æresbevisningen kunngjøres på Årsmøtet.

ARTIKKEL X
Medlemskontingent
Medlemskontingent betales direkte av medlemmene til Association of Old Crows, USA. I
tillegg krever Arctic Roost inn en nasjonal kontingent for å dekke utgiftene til
avdelingens aktiviteter. Størrelsen på denne kontingenten fastsettes på årsmøtet.

ARTIKKEL XI
Ratifisering, tillegg, endringer og oppløsning
Seksjon 1. Ratifisering
Disse vedtektene til Arctic Roost stadfestes og iverksettes ved en bekreftende avstemning
med simpelt flertall på årsmøtet til Arctic Roost. Årsmøtet skal være annonsert innenfor
tidsfristen. Endringene til vedtektene skal sendes til hvert medlem av Arctic Roost.
Seksjon 2. Godkjennelse fra medlemmene
Foreslåtte tillegg eller endringer av vedtektene må godkjennes av medlemmene på
årsmøtet. Unntak fra denne regelen kan gjøres av styret når tillegget eller endringen er
ansett for å være et nødvendig hastevedtak. Endringen skal i så fall stadfestes av neste
årsmøte.
Seksjon 3. Virketidspunkt
Tillegg og endringer vil bli tatt til følge dersom flertallet av stemmene er for de foreslåtte
tilleggene eller endringene. Dersom de er foreslått til det årlige årsmøtet, vil disse sakene
behandles og stemmes over på årsmøtet. Ved ekstraordinære saker som sendes ut til
medlemmene, gis det en frist på 30 dager fra utsendelse til svarene blir talt opp. I begge
tilfellene vil endringen være iverksatt når resultatet er mottatt av styret og samtidig
godkjent av AOC’s Board of Directors.
Seksjon 4. Oppløsning
En eventuell oppløsning av Arctic Roost Chapter av AOC kan kun godkjennes ved
flertalls votering. Dette skjer på årsmøtet, og bekreftes på et ekstraordinært årsmøte
etterpå. Stemme kan fremmes enten ved fremmøte, fremsending av stemmeseddel eller
fremsendelse av fullmakt. Medlemmer står deretter fritt til å opprettholde eget eller
avdelings medlemskap direkte under AOC, uten videre tilknytning til nasjonalt Chapter.
Ved oppløsning overføres resterende økonomiske midler til AOC internasjonalt.

