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Mangfoldserklæring 

Nordic Sedimentary Research Group (NSRG) er en frivillig interesseorganisasjon som 

jobber for å fremme arbeid innen de geofaglige disiplinene sedimentologi og stratigrafi 

(§2a). NSRG jobber for å skape et nettverk som respekterer og inkluderer alle, 

uavhengig av alder, nasjonalitet, etnisitet, uførhet/funksjonshemning, kjønnsidentitet, 

sivilstatus, religion, trosretning og seksuell orientering, i tråd med FNs 

verdenserklæring om menneskerettigheter. 

1. Navn  

a)  Organisasjonens navn er Nordic Sedimentary Research Group (heretter kalt 

NSRG).  

2. Formål  

a) NSRGs overordnede formål er å fremme arbeid innen de geofaglige disiplinene 

sedimentologi og stratigrafi (inkludert tilknyttede underdisipliner), innenfor alle 

utdanningsnivåer, forskning og praktisk anvendelse. Organisasjonens spesifikke 

formål skal være å:  

i. Promotere og fremme forskning innen sedimentologi og stratigrafi i Norden og 

internasjonalt.  

ii. Støtte studenter og nyutdannede medlemmer med tilgang til kurs og andre 

utdanningsmuligheter. Nyutdannede er her definert som: (i) post-PhD 

medlemmer uten fast stilling; og (ii) post-PhD medlemmer med mindre enn 3 

års arbeidserfaring.  

iii. Organisere og legge til rette for medlemsmøter av høy faglig kvalitet, inkludert 

ordinær generalforsamling.  

iv. Representere nettverket i møter mellom NSRG og andre institusjoner/organer.  

v. Organisere og gjennomføre faglige og sosiale arrangement med hensyn til miljø 

og bærekraft.  

3. Organisasjonsform  

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At 

den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på 

foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 
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4. Medlemskap  

4.1. Kriterier for medlemskap  

a)  Medlemskap i NSRG skal være åpent for alle personer med interesse for 

sedimentologi og/eller stratigrafi, eller som er aktivt engasjert i arbeid eller studier 

som anvender sedimentologi eller stratigrafi.     

b)  Det kreves ikke betaling for innmelding eller medlemskap i NSRG.  

4.2. Medlemsrettigheter  

Alle medlemmer i NSRG skal ha rett til å:  

a)  Stemme ved valg av styremedlemmer under generalforsamling.  

b)  Bli nominert til ledige styreverv.  

c)  Delta på møter og arrangement i regi av NSRG.  

i. Arrangementer for studenter og nyutdannede skal prioritere, men ikke være 

begrenset til, disse målgruppene. Andre medlemmer kan få tilbud om 

deltakelse ved anledning.  

5. Foreningens styre 

5.1. Ledelse og administrasjon av NSRG  

a) NSRGs saker og finanser skal håndteres av Styret.  

b)  Styret skal bestå av 8 medlemmer med følgende roller (§4.3.1 4.3.7): President, 

Visepresident, Kasserer, Sekretær, Bransjerepresentant 1, Bransjerepresentant 2, 

Formidlingsleder, og Representant for Nyutdannede.  

c)  Styret skal være kjønns- og minoritetsbalansert.  

d)  Opp til to midlertidige Frivillige Representanter og to Studentrepresentanter kan bli 

bedt om å delta i Styret (§4.3.8).  

5.1.1. Eksekutivkomité 

a)  Styremedlemmer som inngår i eksekutivkomitéen skal ha rollene som President, 

Visepresident, Kasserer og Sekretær. Ledige verv i eksekutivkomitéen må besettes 

ved første anledning.  



NSRG vedtekter 
Godkjent av generalforsamlingen 7. januar 2020  

Page 3 of 7 
 

b)  Det er eksekutivkomitéens medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. I 

tillegg blir signaturrett tildelt Kasserer i saker som angår styring og ivaretakelse av 

NSRGs økonomi. 

5.2 Styret  

a) Styreverv skal normalt ikke besittes av samme person i mer enn tre påfølgende år.   

b)  Om mulig, skal det ikke være flere ledige verv i eksekutivkomitéen gjennom et helt 

år. Endringer i disse sentrale styrevervene bør forhindres for å sikre erfaring og 

kontinuitet i Styret.  

c) Medlemmer kan stille til valg for flere styreverv, men kan kun besitte ett styreverv 

om gangen.  

d) Bransjerepresentanter, Formidlingsleder og Representant for Nyutdannede kan 

fungere i styrevervet i en kortere periode, etter bestemmelse av eksekutivkomitéen 

(§4.1.1).  

5.3. Styreverv  

5.3.1. President  

NSRGs president skal ha følgende ansvarsområder:  

a) Presidenten skal ha det overordnede ansvar for driften av NSRG.  

b) Presidenten skal fungere som talsperson for NSRG.  

c) Presidenten skal lede NSRG sine styremøter.  

d) Presidenten skal sørge for at NSRG fungerer i samsvar med formålene oppgitt i 

organisasjonens vedtekter.  

5.3.2. Visepresident  

a) Visepresidenten i NSRG skal være tilgjengelig for eksekutivkomitéen ved spesifikke 

og målrettede oppgaver.  

b)  Dersom Presidenten er utilgjengelig, skal Visepresidenten overta Presidentens 

ansvarsområder inntil Presidenten kommer tilbake, eller inntil neste 

generalforsamling.  

5.3.3. Kasserer  

NSRGs kasserer skal ha følgende ansvarsområder:  
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a) Kassereren skal ha ansvar for styring og ivaretakelse av NSRGs økonomi.  

b) Kassereren skal utarbeide en årlig økonomirapport, som presenteres muntlig for 

NSRGs medlemmer under generalforsamlingen.  

5.3.4. Sekretær  

NSRGs sekretær skal ha følgende ansvarsområder:  

a) Føre referat fra alle styremøter.  

b) Sekretæren er ansvarlig for å formidle møtereferater til NSRGs medlemmer, der 

dette er relevant.  

c) Sekretæren har ansvaret for å avholde valg. Ved mulig interessekonflikt, skal Styret 

utnevne en upartisk person til å avholde valget.  

5.3.5. Bransjerepresentanter 

De to bransjerepresentantene skal normalt være medlemmer som arbeider i en 

næringsvirksomhet eller industriorganisasjon. Bransjerepresentanter for NSRG skal 

ha følgende ansvarsområder:  

a) Orientere Styret om områder med mulig overlapp mellom bransjens interesser og 

interessene til NSRG’s medlemmer. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til:  

i. Fremme faglige områder som næringen har vitenskapelig interesse av, og 

som NSRG kunne ha interesse av å adressere. 

ii. Holde nettverket oppdatert innen gjeldende industristandard og praksis.  

iii. Fremme opplæringsmuligheter for studenter og nyutdannede medlemmer av 

NSRG som søker jobb i bransjen. 

5.3.6. Formidlingsleder  

NSRGs formidlingsleder skal være registrert som en master- eller doktorgradsstudent 

og ha følgende ansvarsområder:  

a) Kontrollere og vedlikeholde NSRGs kontoer på sosiale medier. Bruken av disse 

inkluderer, men er ikke begrenset til:  

i.  Benytte NSRGs konto på sosiale medier til å promotere og fremme nettverkets 

aktiviteter som gruppe, eller individuelle medlemmers arbeid.  

ii.  Fremme og promotere arbeid/aktiviteter av andre individer eller grupper som 

har overlappende interesser med NSRG.  
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b) Koordinere formidling med andre nettverk og grupper der det er aktuelt.  

c) Vedlikeholde og oppdatere NSRG sin hjemmeside og mailadresselister. 

i.  Etter eksekutivkomitéens skjønn, kan administratoroppgaver for nettverkets 

hjemmeside godtgjøres med inntil 5000 NOK per år.  

5.3.7. Representant for Nyutdannede 

Representant for Nyutdannede skal ha oppnådd en doktorgrad senest 7 år innen 

representanten blir valgt inn i Styret. Representant for Nyutdannede skal ha følgende 

ansvarsområder:  

a) Representere nyutdannede medlemmer av NSRG under styremøter.  

b) Organisere felt-, klasseroms- og laboratoriebaserte kurs og arrangementer for 

studenter og nyutdannede medlemmer.  

5.3.8. Frivillige Representanter og Studentrepresentanter 

a) Eksekutivkomitéen kan utnevne medlemmer av NSRG til Frivillige Representanter 

og/eller Studentrepresentanter. Studentrepresentanter må være registrert som 

master- eller doktorgradsstudent. 

b)  Normalt skal ikke mer enn to Frivillige Representanter og to Studentrepresentanter 

oppnevnes på en gang.  

c)  Frivillige Representanter og Studentrepresentanter skal ha et ansvarsområde 

definert av NSRGs Styre. Vervets varighet skal normalt ikke overstige to år.  

d)  Frivillige Representanter og Studentrepresentanter har ikke stemmerett under 

styremøter.  

e)  Etter eksekutivkomitéens skjønn, forventes det at personen(e) som arrangerer 

kommende generalforsamlinger og personen(e) ansvarlige for innkallingen til siste 

generalforsamling blir Frivillig(e) Representant(er) for å sikre erfaringsoverføring og 

kontinuitet i planleggingsfasen for fremtidige generalforsamlinger.  

6. Årsmøte og valg  

a)  Årsmøtet/generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet. 

Generalforsamlingen avholdes i tilknytning til Nordisk Vintermøte annenhvert år, 

eller Norsk Geologisk Vinterkonferanse i regi av Norsk Geologisk Forening (NGF). 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, 

og alle medlemmer har én stemme.  
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b) Valg skal normalt avholdes under generalforsamlingen når styreverv blir ledige.  

c) Alle medlemmer av NSRG er kvalifisert til å stille til verv i Styret, men det forventes 

at Studentrepresentanter og Bransjerepresentanter tilhører deres respektive 

institusjoner så lenge de sitter i Styret.  

d) Sekretæren er ansvarlig for å avhold valg (§4.3.3.).  

6.1. Nominasjonsperiode  

a)  Medlemmer som ønsker å stille til ledige styreverv må annonsere sitt kandidatur 

ved å sende en mail til Sekretæren innen nominasjonsperioden.  

b)  Nominasjonsperioden åpnes vanligvis 30 dager før generalforsamlingen avholdes.  

c)  Nominasjonsperioden stenges vanligvis 7 dager før generalforsamlingen avholdes.  

d)  Forsinket innlevering av nominasjoner vil kun bli vurdert under eksepsjonelle 

omstendigheter, etter eksekutivkomitéens skjønn. 

e)  Sekretæren skal annonsere åpning og avslutning av nominasjonsperioden via 

email til NSRGs medlemmer.  

f)  Nominasjoner skal inneholde navnet på kandidaten og styrevervet vedkommende 

ønsker å stille til.  

6.2. Avstemming  

a)  Medlemmer som deltar på generalforsamlingen kan stemme ved valg.  

b)  Ledige styreverv som ikke mottar nominasjoner kan åpnes igjen under 

generalforsamlingen. I slike tilfeller kan tilstedeværende medlemmer nominere 

seg selv.  

i.  Skulle et styreverv fortsatt være ledig etter gjenåpningen av nominasjoner 

under generalforsamlingen, kan Styret utnevne medlemmer til å fylle ledige 

styreverv. Slike utnevnte medlemmer skal beholde vervet for en normal 

periode og utføre rollen i samsvar med det spesifikke styrevervet.  

c)  I tilfeller hvor én enkelt kandidat er nominert til et styreverv, kan muntlig 

avstemming eller visning av hender aksepteres i stedet for avstemming ved 

stemmeseddel.  

d)  Ved flere kandidater nominert til samme styreverv, skal det avholdes hemmelig 

avstemning med stemmesedler.  
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e)  Nyvalgt styre tiltrer sine verv umiddelbart etter generalforsamlingen.  

7. Endring av vedtekter  

a)  Endring av vedtekter bør gjøres etter bekreftende avstemming (flertall) utført av 

medlemmene under generalforsamlingen. 

b)  Presidenten av NSRG skal regnes som eneste fortolker av organisasjonens 

vedtekter.  

 


