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§ 1 Organisasjon
a)
b)

Norges Tannteknikerforbund (NTTF) opprinnelig stiftet 2. september 1934, er en organisasjon for
tannteknikere med norsk autorisasjon.
Servicekontoret er en avdeling i NTTF, med egen formålsparagraf og et eget rådgivende utvalg.

§ 2 Formål
a)
b)
c)

Å ivareta politiske, samfunnsmessige og faglige interesser, samt å fremme det kollegiale
samarbeidet.
Utarbeide og distribuere faglige relevante publikasjoner.
Drive en aktiv informasjonsvirksomhet om og for tannteknikerfaget.

§ 2.1 Avdeling Servicekontoret
a) Fokusere på tilbud og tiltak rettet mot næringsutøvelsen for å skape lønnsomme og trygge
virksomheter.
b) Tilrettelegge for at medlemmene tilegner seg den kompetanse og den faglige oppdatering som
kreves, løpende tilpasset medlemmenes behov, myndighetenes krav og markedsmessige forhold.
c) Tilrettelegge for og gi juridisk bistand og rådgivning innen så vel tannteknisk som økonomisk og
administrative områder til medlemmene.

§ 3 Medlemskap
a)

b)
c)

d)

Som medlemmer i Norges Tannteknikerforbund kan opptas:
1) Tannteknikere med innvilget norsk autorisasjon.
2) Medlemmer som pensjonerer seg kan fortsette som pensjonistmedlemmer. Disse
medlemmer har møte- og talerett på årsmøtene, men ikke stemmerett. De kan ikke
innvelges i NTTFs styre.
3) Tannteknikerstudenter kan melde seg inn som studentmedlemmer i studieperioden.
Studentmedlem har møte- og talerett på årsmøtene, men ikke stemmerett.
Studentmedlemmer kan ikke innvelges i NTTFs styre. Medlemskapet konverteres til
ordinært medlemskap ved innvilget autorisasjon.
Medlemmer i NTTF som er hel- eller deleier i laboratorium plikter å melde inn laboratoriet som
bedriftsmedlem i avdeling Servicekontoret.
Personer som ikke har norsk autorisasjon som tanntekniker og som har en interesse i bransjen
enten gjennom ansettelse, leverandørstatus eller lignende, kan bli opptatt som
interessemedlem. Disse medlemmer har møterett på årsmøtene, men ikke tale- eller
stemmerett. Interessemedlemmer kan ikke innvelges i NTTFs styre, men kan velges til komiteer
og utvalg.
Tanntekniske laboratorier kan opptas som bedriftsmedlemmer. Bedriftsmedlemmer har tale- og
forslagsrett på årsmøtet, men ikke stemmerett.

§ 4 Kontingent og serviceavgift
Kontingenten fastsettes på årsmøte, og gjelder for kalenderåret. Ved utmelding i løpet av året,
refunderes ikke kontingenten.
Bedriftsmedlemmer plikter å innbetale serviceavgift til avdeling Servicekontoret, som betaling for
varer og tjenester som medlemmene mottar fra Servicekontoret. Serviceavgiften fastsettes på
årsmøtet, og betales pr laboratorium.

I den grad innkomne midler skulle overstige påløpte kostnader, skal midlene føres tilbake til
medlemmene i form av nye og utvidede medlemsaktiviteter.
Det er videre en forutsetning at NTTF ved avdeling Servicekontoret bygger opp reserver som sikrer
medlemmene mot tilleggsavgifter dersom en periodes kostnader skulle overstige inntektene.
Medlemmer som belaster Servicekontoret med særoppgaver skal betale tillegg for dette etter en av
styret nærmere fastsatt ordning.

§ 5 Årsmøte
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

Årsmøte er Foreningens høyeste myndighet. Årsmøte holdes en gang hvert år. Tidspunkt og sted
fastsettes av styret. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/3 av NTTFs medlemmer i
henhold til § 3 a 1 forlanger det.
Innkalling til årsmøte sendes ut senest 3 måneder før møtet. Forretningsorden sendes ut senest
2 uker før møtet.
Årsmøte og ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig med de til enhver tid fremmøtte
medlemmer.
Det ordinære årsmøte skal:
1) Godkjenne møteinnkalling
2) Godkjenne dagsorden
3) Velge protokollfører(e) og to personer til å undertegne protokollen
4) Fastsette antall stemmeberettigede
5) Velge møtedirigent
6) Behandle styrets årsberetning
7) Behandle siste periodes reviderte regnskap, kontrollkomiteens rapport og revisors beretning
8) Fastsette kontingent og serviceavgift
9) Vedta budsjett
10) Behandle styrets forslag til mål- og aktivitetsplan for kommende periode
11) Velge leder og nestleder
12) Velge 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
13) Velge permanente utvalg. Alle utvalg har egne mandater godkjent av styret.
14) Velge en valgkomite bestående av leder og 2 medlemmer, jfr. valgbarhet § 3
15) Velge en ekstern revisor
16) Velge en kontrollkomite bestående av 2 personer som er medlemmer i NTTF, utenfor styre
og administrasjon, jfr. valgbarhet § 3
17) Medlemmer til styret, utvalg og komiteer i Norges Tannteknikerforbund velges for 2 (to) år.
Ved forberedelse av valg legger Valgkomiteen til grunn at halvparten bør være på valg annet
hvert år.
18) Behandle eventuelle innkomne forslag
Styret kan i ekstraordinære situasjoner si opp revisoravtalen og engasjere ny revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være innkommet til styret/administrasjonen senest
2 måneder før åpningsdatoen for årsmøte. Andre saker kan kun behandles når 2/3 av årsmøte
har gitt sitt samtykke. Sakspapirer sendes ut senest 3 uker før årsmøtet.
Alle beslutninger på årsmøte og ekstraordinært årsmøte, avgjøres med simpelt flertall. Ved
stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Denne bestemmelse gjelder ikke ved
lovendringer jfr. § 9.
Styremedlemmene og innkalte varamedlemmer skal normalt ha dekket sine reiser og
oppholdsutgifter til styre- og årsmøter.

§ 6 Styret
a)

Styret er NTTFs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret avgjør alle saker som ikke er tillagt
årsmøte.

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer med 2 varamedlemmer, valgt blant
medlemmer i henhold til § 3 a 1.
Leder og nestleder velges særskilt. Funksjonstiden er normalt 2 år.
De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, men det kan tas hensyn til
kontinuiteten i styret.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
Styret kan nedsette midlertidige utvalg. Styret fastsetter i slike tilfeller det nærmere mandat og
reglement for utvalget.
Styret er den ansettende/engasjerende og ellers øverste myndighet i forhold til
administrasjon/regnskapsfører, midlertidige utvalg og faglig ekstern bistand.
Styret ansetter også redaktør av «Tenner i Fokus» og annet redaksjonelt personell.
Styret kan meddele prokura, og ellers gi andre fullmakter det finner hensiktsmessig.
NTTFs hederstegn deles ut av styret etter forslag fra Hederstegnkomiteen.

§ 7 Eksklusjon
Medlemmer som ved sin opptreden skader Forbundet, eller enkeltmedlemmer, kan ekskluderes av
styret. Eksklusjonen kan ankes inn for Forbundets årsmøte. Anken har ikke utsettende virkning.
Ekskluderte medlemmer fratrer sine eventuelle verv med øyeblikkelig virkning.

§ 8 Utmeldelse
Utmeldelse skjer skriftlig til styret/administrasjonen. Utmeldingsfristen er på tre (3) måneder for
bedriftsmedlemmer (§3b) til den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Utmeldingsfristen for
pensjonist- og interessemedlemmer (§3a2 og §3c) er den 1. februar. Utmeldingsfristen for andre
medlemmer er på tre (3) måneder til den 1. i en måned.
Medlemmer som melder seg ut av NTTF, og som innehar verv i disse, skal ved innlevering av
utmeldelsen øyeblikkelig fratre disse verv.

§ 9 Endring av lovene
Endring av lovene kan kun vedtas av et lovlig innkalt årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmene
og hvor innholdet i endringsforslagene er gjort kjent på forhånd. Endringsforslag må være innsendt
senest 2 måneder før årsmøtet.

§ 10 Oppløsning
a)
b)

Oppløsning av NTTF kan kun foretas etter at man på to påfølgende årsmøter med minst 2/3
flertall av de fremmøtte, har stemt for det.
Besluttes Forbundet oppløst, anbringes Forbundets midler mot betryggende sikkerhet og med
sikte på god avkastning, i påvente av at et nytt forbund blir opprettet. Midlene skal i dette
tidsrom bestyres av en særskilt oppnevnt komite på 3 medlemmer, oppnevnt av det siste
ordinære årsmøte.

