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§ 0 Definisjoner 

§0.1  

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn de 
andre kandidatene/forslagene. 

  §0.2 

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 50 % 
av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede. 

  §0.3 

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 2/3 
av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede. 

  §0.4 

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 50 % 
av stemmene til de stemmeberettigede. 

  §0.5 

Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 2/3 
av stemmene til de stemmeberettigede. 

 

§ 1 Navn 
Foreningens navn er Hybrida. Hybrida er en linjeforening for sivilingeniørstudiet 
Ingeniørvitenskap og IKT ved Norges Teknisk‐Naturvitenskapelige Universitet. 

§ 2 Formål 
Foreningens formål er å fremme samhold og kameratskap innad på studieprogrammet ved 
blant annet å avholde arrangementer av både sosial og faglig karakter. 

§ 3 Medlemmer 
Alle studenter ved studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT kan bli medlem av Hybrida. 

§ 3.1 
Som medlem anses de som har betalt engangskontingent, se § 4.2. 



§ 3.2 
Fullverdige medlemmer anses de som har oppfylt § 3.1 samt deltatt på De årlige 
Prøvelsene. 

§ 3.3  
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 
 

§ 4 Kontingent 

§ 4.1 
Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen og betales forskuddsvis. 
Kontingenten er et engangsbeløp, og medfører evig medlemskap. Hvis en hybrid 
ikke betaler engangskontingenten, er han/hun per §3.1 ikke et medlem, og har derfor 
ingen stemmerett i Generalforsamlingen. 

§ 4.2 
Medlemskontingent er satt til 200 NOK eksklusivt medlemsmedalje, og 250  
NOK inklusivt medlemsmedalje. 

 

§ 5 Generalforsamling 

§ 5.1 
Generalforsamlingen er Hybridas øverste organ. Det skal avholdes 
generalforsamling én gang hvert semester, fortrinnsvis i månedesskiftet 
oktober/november for høstsemesteret, og i mars for vårsemesteret. 

§ 5.2 
Ved behov kan det avholdes ekstraordinære generalforsamlinger, se §9. 
 

§ 5.3 
På vårens generalforsamling skal fjorårets regnskap godkjennes. På høstens 
generalforsamling skal regnskapet siden sist generalforsamling presenteres, 
sammenliknes med budsjett, samt budsjett for kommende år presenteres og 
godkjennes.  

§ 5.4 
Innkallelse, regnskap og budsjett skal være Hybridas medlemmer i hende senest 
fire uker i forveien av Generalforsamlingen. Fristen for å sende inn forslag til saker, 
statuttendringer og budsjettendringer ligger to uker før Generalforsamlingen. Når 
fristen er utløpt, sender linjeforeningsleder ut endelig saksliste samt 



statuttendringsforslag senest en uke før generalforsamling. 
 

§ 6 Stemmegivning på Generalforsamlingen 
 

Stemmegivning foregår skriftlig eller elektronisk der det foreligger mer enn ett forslag.  

Stemmesedler som er tomme, som inneholder ikke‐foreslåtte alternativer eller har mer enn 
ett alternativ teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

§ 7 Generalforsamlingens oppgaver 
● Redegjørelse fra det sittende styret om hva som har skjedd siden sist 

generalforsamling. 
● Orientering om planlagte arrangementer. 
● Godkjenning av budsjett og regnskap.  
● Valg av nye styremedlemmer, se § 8 for nærmere beskrivelse. 

 

§ 8 Valg 

§ 8.1 
Ved Generalforsamlingen skal det holdes styrevalg og valg av redaktør. For å oppnå 
gyldig valg av nytt styremedlem, må vedkommende få alminnelig flertall (mer enn 
50%) av de avgitte stemmene. Ut over det må stemmegivningen oppfylle § 6 og § 8.3. 

For å oppnå kontinuitet byttes ikke hele styret ut på Generalforsamlingen. 
Fordelingen er slik: 

Høstsemesteret 
- Skattmester 
- Vevsjef 
- Jentekomitésjef 
- Redaktør 
- Kjellersjef 

 
Vårsemesteret 

- Leder 
- Nestleder 
- Bedriftskomitésjef 
- Festivalus 

§ 8.2 
Kandidater til valg må være medlem av Hybrida og velges ved avstemning eller 



godkjennes ved akklamasjon. 
Et styreverv varer i ett år, fra 1. januar – 31. desember for kandidater valgt på 
høstsemesteret, og 1. mai – 30. april for kandidater valgt på vårsemesteret. 

§ 8.3 
Dersom en kandidat ikke oppnår alminnelig flertall av de avgitte stemmene, foretas 
bundet omvalg med en kandidat mindre, hvor kandidaten med færrest stemmer går 
ut. Dersom det er stemmelikhet ved et valg med kun to kandidater, avgjøres valget 
ved loddtrekning. Dersom to eller flere kandidater holder et minste antall stemmer 
ved valg med flere enn to kandidater, går en av disse ut ved loddtrekning. 

§ 8.4 
Det er kun jenter som kan stille til Jentekomitésjef. 

§ 8.5 
Bare foreslåtte kandidater og «blank» kan føres opp på stemmeseddelen, og hver 
stemmeberettigede kan kun stemme på én kandidat.  

§ 9 Ekstraordinære generalforsamlinger 

§ 9.1 
Ekstraordinære generalforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller minst en 
tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene som går på studieprogrammet 
krever det. 

§ 9.2 
Det innkalles på samme måte som for ordinære generalforsamlinger, med minst 14 
dagers varsel. 

§ 9.3 
Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene 
som er kunngjort i innkallingen. 

§ 10 Styret 

§ 10.1 
Styret er Hybridas utøvende organ. Styret består av: 

- Leder 
- Nestleder 
- Skattmester 
- Bedriftskomitésjef 
- Festivalus 



- Vevsjef 
- Jentekomitésjef 

 

§ 10.2 
I periodene mellom høstens generalforsamling og 1. januar, samt vårens 
generalforsamling og 1. mai, er det sittende styret ansvarlig for erfaringsoverføring til 
nyvalgte styremedlemmer, slik at disse er klare for sine verv ved tiltredelse. 

§ 10.3 
Ved stemmelikhet innad i styret har Leder dobbeltstemme. 

§ 10.4 
Leder innkaller til styremøte med de deltakere hun/han finner passende fortrinnsvis 
på en ukentlig basis. Referater fra møtene skal gjøres tilgjengelig for foreningens 
medlemmer. 

§ 10.5 

Nestleder er ansvarlig for å skrive referat fra styremøter og sørge for at de blir lagt ut på 

nettsiden. Nestleder er ansvarlig for at det blir bestilt kilt og gensere. Nestleder har 

ansvar for å kalle inn til, og organisere møte mellom styret og linjeforeningsbandet. 

Møtet mellom linjeforeningsband og styret skal finne sted ved første kvartal.   

§ 10.6 
Skattmester plikter å legge frem regnskap og budsjett for linjeforeningen Hybrida og 
dets underkomiteer, og få de godkjent på generalforsamling hvert semester. 

§ 10.7 
Hvert jubileumsår skal sittende styret skrive et nytt kapittel i Hybridas historie der de 
største hendelsene fra de fem siste årene skal nedtegnes.  
 

§ 11 Komiteer 
Foreningens komiteer er underlagt styret. Medlemmer i komiteene utnevnes ved behov av 
komiteenes leder i samråd med styret. Foreningen har følgende underkomitéer: 

§ 11.1 ArrKom 
Ledes av Festivalus og er ansvarlig for organisering, planlegging og gjennomføring 
av foreningens sosiale arrangementer og tilstelninger. 

§ 11.2 Hybrida Bedriftskomité 
Ledes av Bedriftskomitésjef og er ansvarlig for å opprettholde kontakt med 
næringslivet og profilere studieprogrammet opp mot bedrifter. 



§ 11.3 eXusKom 
Består av styremedlemmer i tidsrommet fra de avtreder sin stilling frem til neste 
generalforsamling. Medlemmene her er ansvarlig for oppfølging av de nye 
styremedlemmene og kan bistå nyvalgte styremedlemmer med sin erfaring. 

§ 11.4 FadderKom 
Ledes av faddersjef i samråd med Festivalus. Faddersjef og medlemmer i komiteen 
utnevnes av styret på våren og har sitt virke frem til fadderperioden er avsluttet. 
Komiteen har ansvar for planlegging og gjennomføring av fadderperioden samt De 
Årlige Prøvelsene.   
 
Faddersjef har også ansvaret for å få tatt et fotografi av de nye hybridene i 
studentergalla, og et slikt fotografi kan forslagsvis tas under Immatrikuleringsdagen 
eller ‐gallaen. 

§ 11.5 PangKom 
Består av tidligere styremedlemmer som fortsatt går på studieprogrammet. 
Komiteen er tilgjengelig for konsultasjoner fra styret ved behov. 

 

§ 11.6 JenteKom 
Ansvarlig for organisering, planlegging og gjennomføring av sosiale og faglige 
arrangementer, ment spesielt for jentene på Ingeniørvitenskap og IKT. 

§ 11.7 VevKom 
Ledes av Vevsjef, og er ansvarlig for å utvikle og drifte hjemmesiden til 
linjeforeningen. 

§ 11.8 Redaksjonen 

Består av avisens redaktør og hans/hennes redaksjon. Redaksjonen er ansvarlig for å 
gi ut linjeforeningsavisen UpdateK. 
 

§ 11.9 Linjeforeningsband 
Består av linjeforeningens band samt andre roller som er nødvendige for driften av 
bandet. Ved opptak til komitéen kan andre enn medlemmene i linjeforeningen tas 
opp, men kandidater fra I&IKT skal prioriteres, gitt tilfredsstillende musikalsk nivå. En 
kontrakt som redegjør for drifting av bandet skal underskrives mellom 
linjeforeningsbandet og styret. 

 

§ 11.10 Kjellerkom 
 Ledes av kjellersjef og er ansvarlig for drift av linjeforeningskjelleren.  
 



§ 11.11 Avproletariseringskomitéen, AvKom.  
Formålet med komitéen er å sikre at femteklassestudentene får en verdig avslutning 
på studietiden. Dette gjøres gjennom eksempelvis avslutningsfester og - viktigst - 
ved at det blir arrangert en seremoniell begivenhet når masteroppgavene er levert. 

§ 12 Interessegrupper 
Alle har mulighet til å forme interessegrupper i Hybrida. Der dette er naturlig, og praktisk 
gjennomførbart, skal disse være åpne for alle studenter ved I&IKT som ønsker å være med. 
Interessegrupper har mulighet til å søke om støtte etter behov, og søknader behandles av 
styret. 

§ 13 Arrangementer 

§ 13.1 
Styret anbefales å avholde følgende:  

- Fadderperiode 
- De Årlige Prøvelsene 
- Immatrikuleringsgalla 
- Komitétur 
- Generalforsamling 
- Lånepils 
- Juleavslutning 
- Åretur 
- Påskeavslutning 
- Komitéfest 
- Stiftelsesgalla 
- Quiz 
- Hybrida Games 
- Kiltfest 
- HybridLan 

§ 13.2 
Manglende betaling på et arrangement i linjeforeningens regi kan medføre 
utestengelse fra Hybridas betalte arrangementer og bedriftspresentasjoner. 
Utestengelsen oppheves når det utestående er betalt.  

§ 13.3  
Ved bindende påmelding kan medlemmer melde seg av et arrangement frem til 
påmeldingsfristen. Medlemmer som er påmeldt ved utgått påmeldingsfrist plikter 
seg til å betale oppgitt beløp for arrangementet. 



§ 13.4 

Pris for arrangementer i regi av Hybrida sin arrangementkomitè bestemmes av 
komitèen selv, i samråd med styret. 

§ 13.4.1 
Billettprisene vil kunne variere for medlemmer av Hybrida og ikke-
medlemmer som er studenter ved I&IKT, men kun med en differanse på 
maksimalt 50 kr. 
 

§13.4.2 
Der det er naturlig skal medlemmer av linjeforeningsbandet, som er en del av 
bandets underholdning på et arrangement, ikke betale for det aktuelle 
arrangementet. 

§ 14 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves to tredjedelers flertall (2/3) 
av de avgitte stemmene. 

§ 14.1  
Styret kan gjøre redaksjonelle endringer på statuttene utenom Generalforsamlingen. 
Disse skal loggføres og være utsendt sammen med sakslisten. Endringene 
godkjennes på førstkommende generalforsamling,  

§ 15 Representasjon 

§ 15.1 
Som representanter for linjeforeningen ved offisielle arrangementer kan det sittende 
styret, eXusKom, PangKom og øvrige godkjente representanter for Hybrida stille. 

§ 15.1.1 
Som offisielle arrangement regnes immatrikuleringsgallaer, stiftelsesgallaer, 
revyer, etc. arrangert av andre linjeforeninger. 

  § 15.1.2 
Øvrige godkjente representanter for Hybrida er henholdsvis: 

- Redaktør i UpdateK, linjeforeningens avis 
- Faddersjef 
- Nestsjef i Hybrida Bedriftskomité 
- Nestleder i VevKom 
- Kjelleransvarlig 



- Kaptein i Hybrida FK 

§ 15.2 
Dersom det er begrenset med plass på et arrangement, er den veiledende 
prioritetsrekkefølgen for Hybridas representanter som følger: 

1. Sittende styre 
2. Redaktør, Faddersjef og Kjellersjef 
3. eXusKom 
4. Nestleder i Hybrida Bedriftskomité 
5. PangKom 
6. Øvrige godkjente representanter 

§ 15.3 
Ved deltakelse på tre eller flere immatrikuleringsgallaer i løpet av gjeldende 
kalenderår, kan representanten kreve refusjon for hver tredje immatrikuleringsgalla. 
Representanten skal da få refundert den eller de billigste immatrikuleringsgallaene 
som representanten har deltatt på. Hybridas immatrikuleringsgalla medregnes. 

§ 15.3.1 
Dersom to representanter fra det sittende styret representerer, frafaller retten 
til refusjon i § 15.3 for eXusKom, PangKom og øvrige godkjente representanter 
på det gjeldende arrangement. Det oppfordres derfor til at eXusKom, 
PangKom og øvrige godkjente representanter stiller på arrangementer det 
sittende styret ikke har anledning til å delta på. 

§ 16 Hybridadrakten 

§ 16.1 
Hybrida sin offisielle drakt skal være kilt. Kilten skal bestå av: 

- Mønster: Irisher 
- Flashes skal være i kiltens offisielle mønster, Irisher 
- Hvite sokker 

§ 16.2 
Ut over overnevnte krav står hver enkelt fritt til å bære annet tilbehør etter ønske, for 
eksempel sporran, sløyfe/slips, hatt og annet. 

§ 16.3 
Den offisielle hybridadrakten anbefales innkjøpt av alle Hybridas medlemmer, men 
det utøves ingen tvang. Spesielt styremedlemmer oppfordres til innkjøp, da de skal 
representere Hybrida ved ulike anledninger. 



§ 17 Økonomi 

§ 17.1  
Hybridas budsjettperiode regnes fra 01.01‐31.12. 

§ 17.2  
Alle kan motta refusjon for direkte utgifter. Alle utgifter skal kunne dokumenteres 
skriftlig og fremgå i budsjett og regnskap. 

 

§ 17.3 Komitemedlemmers goder 
Alle komiteer i Hybrida mottar 100 kr per medlem i skoleåret. Dette gjelder alle 
komiteer, se §11, bortsett fra PangKom, eXusKom og AvKom. Disse pengene skal 
brukes på en felles aktivitet for komiteen og skal ikke på noen måte deles ut til 
komitemedlemmene eller brukes til innkjøp av private eiendeler. 
 

§ 17.4  
Hybrida skal støtte én ekskursjon som arrangeres av studenter ved 
Ingeniørvitenskap og IKT i samarbeid med studieprogrammet, hvert år. Støtten gis 
basert på oppmøte av ekskursjonsdeltagere som er medlem av Hybrida på 
bedriftspresentasjoner arrangert av Hybrida Bedriftskomité. Ekskursjonen tildeles 
50% av overskudd Hybrida får gjennom oppmøte av den enkelte 
ekskursjonsdeltager. Denne støtten gis fra bedriftspresentasjoner arrangert mindre 
enn ett år før avreise.  

§ 17.5 
Styret har mulighet til å revurdere og endre ekskursjonsbidraget definert ved §17.4. 
Dette må godkjennes ved alminnelig flertall på generalforsamlingen semester før 
førstkommende ekskursjon. 

Dette må godkjennes ved alminnelig flertall på høstens generalforsamling før 
førstkommende ekskursjon. 

 

§ 18 Signaturrett og prokura 
Hybridastyrets leder og skattmester har formelt prokura og underskriftsfullmakt for 
foreningen. Styret kan selv utnevne andre i tillegg som kan inneha disse fullmaktene 
dersom det finnes nødvendig. 

§ 19 Oppløsning (§ 19 kan ikke endres) 
Oppløsning av Hybrida kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning 



vedtatt med minst to tredjedelers (2/3) flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 
tre måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med to 
tredjedelers (2/3) flertall. 
 
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av 
Hybrida. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette 
treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 14. 
 


