VEDTEKTER FOR SPEILVENDT
Revideres på generalforsamling 10.3.2021
§1 Organisasjonen og tidsskriftets navn er Speilvendt.
§2 Formål
Speilvendt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet Psykologisk Institutt ved
Universitetet i Oslo. Vi retter oss mot psykologistudenter spesielt, og andre
psykologi-interesserte generelt. Vårt primære formål er å tilby studenter en arena for kreativ
og faglig utfoldelse og ytring. Vi ønsker óg å være en samfunnsaktør med mål om å skape
engasjement rundt faget vårt gjennom tidsskriftet, samt arrangere sosial og kulturell aktivitet
for studenter ved Psykologisk Institutt og andre psykologi-interesserte.

§3 Organisasjonsform
Speilvendt er en frivillig studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo og ble stiftet
02.02.2012. Speilvendt er politisk og religiøst uavhengig.
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.

§4 Medlemmer
Medlemmer av facebook-gruppene Speilvendt Idéer, Speilvendt Alumnus og
Speilvendt-redaksjonen er å regne som medlemmer av Speilvendt.
Minimum 75% av foreningens medlemmer må være nåværende studenter ved et
SiO-registrert lærested eller tidligere studenter ved Universitetet i Oslo, og minst 50 % av
medlemmene må være semesterregistrert ved UiO gjeldende semester. Utover dette er
foreningen åpen for andre interesserte.
Alle medlemmer har rett til å delta på generalforsamling, har stemmerett og er valgbare til
tillitsverv i foreningen. Medlemmer har forslagsrett i rettighetene til medlemmene.
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet på generalforsamlingen.

§5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.

Generalforsamlingen skal holdes minimum en gang i året og senest mars. Innkalling til
generalforsamling skal være medlemmene i hende minimum to uker før generalforsamlingen.
Sakspapirer skal være tilgjengelige for medlemmene minimum en uke før
generalforsamlingen.
Saker til eventuelt og vedtektsendringer som skal stemmes over på generalforsamlingen må
være styret i hende minimum 24 timer før generalforsamlingen.
Generalforsamling fatter vedtak ved simpelt flertall. Ingen medlemmer har mer enn en
stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt
Vedtektsendringer kan bare skje når 2/3 av generalforsamlingens stemmeberettigede stemmer
for endringen..
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minimum 1/3 av medlemmene krever
det, eller redaksjonen finner det nødvendig. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må
sendes ut en uke i forveien. Sakspapirene må legges tilgjengelig 48 timer i forveien.

§6 Generalforsamlingens oppgaver
Generalforsamlingen skal
A. behandle Speilvendts årsberetning
B. behandle regnskap fra forrige år
C. behandle budsjett for inneværende år
D. behandle innkomne forslag
E. valg av styre

§7 Valg av styre
Det velges nytt styre på generalforsamling. Hvert styremedlem velges for én periode av
gangen.
Kandidater til styret melder sin interesse til sittende styre. Sittende styre foreslår kandidater
til hvert styreverv. Kandidatene velges ved akklamasjon.
Dersom et verv ikke blir fylt under generalforsamlingen, har styret makt til å supplere seg
selv.

§8 Styret

Speilvendt har et styre på minimum fire personer. Styremedlemmer er også medlemmer i
redaksjonen. Minimum 50% av styrets medlemmer må være semesterregistrert ved UiO. Alle
styreverv i Speilvendt er ulønnet.
Foreningens styre består av følgende roller:
A. Leder (redaktør): Leder av styret og redaksjonen. Innkaller og leder styremøter. Har
ansvar for kommunikasjonen med eksterne parter, samarbeidspartnere, fakultetsstyret
og leverandører. Har signaturrett. Leder har ansvar for at Brønnøysundregisteret er
oppdatert og har sammen med økonomiansvarlig tilgang til Speilvendts
bankkonto(er). Det er leders overordnede ansvar å sørge for at alle personer i styret
jobber etter foreningens formål og deres konkrete stillingsbeskrivelser, samt ivaretar
foreningens gode rykte.
B. Nestleder: Leders stedfortreder. Nestleder av styret og redaksjonen. Ansvar for
innkalling og gjennomføring av generalforsamling. Nestleder er assistent, støttespiller
og sparringspartener for leder.
C. Økonomiansvarlig: Styremedlem og redaksjonsmedlem. Ansvarlig for sunn
økonomisk drift av foreningen. Legge frem budsjetter og regnskap ved hver
generalforsamling. Ansvar for bilagsføring og foreningens konto. Økonomiansvarlig
har ansvar for oppfølging av alle økonomiske saker og plikter å informere styret
fortløpende om Speilvendts økonomiske status.
D. Layoutansvarlig: Styremedlem og redaksjonsmedlem. Har ansvar for layout i hele
magasinet og har ansvar for de grafiske bidragene. Layoutansvarlig bistår også med
grafikk til plakater og annen PR. Utgifter i forbindelse med programvare for layout,
betales av Speilvendt innenfor rimelighetens grenser.
Dersom leder eller økonomiansvarlig skal erstattes før periodeslutt, må det holdes
ekstraordinær generalforsamling.

§9 Redaksjonen
Redaksjonen har sammen med styret ansvar for Speilvendts drift. Styret oppnevner de
redaksjonsmedlemmer som ansees nødvendig for perioden.
Redaksjonen utfører redaksjonelt og organisatorisk arbeid. Dette inkluderer, men er ikke
begrenset til oppgaver som:
A. Planlegge og utgi magasinet
B. Bearbeide, gi tilbakemelding og korrekturlese tekster
C. Planlegge og gjennomføre arrangementer
D. PR og synlighet
E. Kommunikasjon med bidragsytere

Hvert redaksjonsmedlem skal i tillegg ha minst et eget ansvarsområde (f.eks
arrangementsansvarlig, korrekturansvarlig, medlemsansvarlig etc.). Et redaksjonsmedlems
ansvarsområder og oppgaver som tilhører dette kan endres i samarbeid med den det gjelder,
dersom styret finner dette nødvendig.

§10 Styremøter
Redaksjonsmøter er styremøter, ordene redaksjonsmøte og styremøte kan brukes om
hverandre.
Leder, eller nestleder i h*ns sted, kaller inn til styremøter. Alle i styret og redaksjonen skal
innkalles.
Styret og redaksjonen har lik stemmerett. Styremøter i Speilvendt er beslutningsdyktige når
minst fire (4) av de innkalte er til stede. Saker i styret vedtas ved simpelt flertall. Ved
stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 11 Økonomi
Økonomien skal styres etter organisasjonens formål, det vil si en regelmessig publisering av
det akademiske tidsskriftet Speilvendt. Det skal være minimum én utgivelse per semester.
Det skal alltid foreligge budsjett og regnskap for foreningens midler, med tilhørende bilag.
Budsjett og regnskap gjennomgås og godkjennes på generalforsamling.
Utbetalinger skal alltid godkjennes av redaktør – eller redaktørens stedfortreder – i tillegg til
økonomiansvarlig.
Ved avstemning over økonomiske investeringer trengs det et 2/3 flertall i styret.
§12 Signaturrett
Økonomiansvarlig, redaktør, eller nestleder i dens fravær, eller den styrets leder bemyndiger,
har signaturrett på vegne av foreningen ved avtaler med eksterne parter som binder
foreningen på noen som helst måte.

§13 Oppløsning
Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på
generalforsamlingen stemmer for oppløsning. Sak om oppløsning må være meldt inn en uke i
forkant av generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling. Ved opphør vil
foreningens midler og eiendeler bli gitt til Fagutvalget ved Psykologisk institutt.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

