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§ 1 NAVN OG TILHØRIGHET 
1.1 Forbundets navn er Audiografforbundet. 
 1.2 Audiografforbundet er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon innen Delta.  
 1.3 Delta ligger under Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS.  
 
§ 2 FORMÅL 
2.1 Bedre og sikre audiografers rettigheter og utdanningsvilkår. 
2.2 Arbeide for gruppens anseelse og yrkesmessige standard. 
2.3 Ivareta yrkesgruppens lønns- og arbeidsvilkår, i henhold til enhver tid gjeldende avtale 

mellom Delta og Audiografforbundet. 
2.4 Tilstrebe gode etiske normer og høy yrkesmoral 
2.5 Tilstrebe geografisk og kvalitetsmessig likt tjenestetilbud og rettigheter for alle  

mennesker som har behov for enten hørselsrehabilitering eller forebyggende  
hørselstiltak. 

 
§ 3 MEDLEMMER 
 3.1 Medlemskap tilbys yrkesaktive audiografer med offentlig godkjent eksamen og yrkesaktive 
audiometriassistenter ansatt før 01.01.1989.  
3.1.1 Medlem som er offentlig ansatt og tilknyttet Delta, har alle rettigheter Audiografforbundet og 
Delta tilbyr.  
3.1.2 Medlem som er privatansatt, har alle rettigheter Audiografforbundet tilbyr, og et utvalg av 
rettighetene som Delta tilbyr, i henhold til gjeldende avtale mellom Delta og Audiografforbundet.  
3.1.3 Innmelding skjer via delta.no. 
3.2 Differensiert medlemskap tilbys audiografer/audiometriassistenter som ikke er  
yrkesaktive, med en kontingent på 500,-. De har et utvalg av rettigheter Audiografforbundet tilbyr.  
3.3 Audiografstudenter kan tas opp som medlemmer. De har et utvalg av rettigheter 
som Audiografforbundet og Delta tilbyr. Ved bestått eksamen overføres disse til differensiert 
medlemskap.  
3.4 Yrkesaktive skal alltid foretrekkes, men alle medlemmer er valgbare. Tillitsvalgte som endrer 
medlemsstatus i valgperioden, skal av styret vurderes for eventuell fratredelse av tillitsverv. 
3.5 Relevante leverandører blir tilbudt støttemedlemskap. Medlemskapet gir 4 medlemsblad gratis.  
  
§ 4      LANDSMØTET  
Landsmøtet er Audiografforbundets høyeste organ, og består av medlemmene og styret. 
Medlemmer av styret kan ikke stemme i spørsmål om beretning og regnskap. Medlemmer i henhold 
til § 3.1 har fulle rettigheter. Medlemmer i henhold til § 3.2 har møte- og talerett, men ikke 
forslagsrett eller stemmerett. Medlemmer i henhold til § 3.3 har møte-, tale- og forslagsrett, men 
ikke stemmerett. Delta møter med tale- og forslagsrett. Delta har ikke stemmerett. 
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4.1 Ordinært landsmøte holdes innen den 01.12 hvert 3. år 
4.2 Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må være innsendt til styret innen 3 måneder  
før landsmøtet avholdes. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret 7 uker før 
landsmøtet holdes.  
4.3 Saksliste med styrets forslag og innstillinger, samt valgkomiteens innstilling, må være 
sendt til medlemmene senest en måned før landsmøtet avholdes. Om mulig gjøres dette elektronisk 
via e-post.  
4.4 Ekstraordinært landsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene eller Deltas  
hovedstyre finner det nødvendig. Ekstraordinært landsmøte kalles sammen med 1 måneds varsel, og 
kan kun behandle saker nevnt i innkallingen.  
4.5 Alle saker som behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte, avgjøres med 
alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i Audiografforbundets vedtekter. Ved stemmelikhet er 
forslaget forkastet. Fullmakter kan ikke benyttes. 
4.6 Ordinært landsmøte skal behandle følgende:  
4.6.1 Konstituering  
4.6.2 Navneopprop  
4.6.3 Godkjenninger  
4.6.3.1 Godkjenning av innkalling  
4.6.3.2 Godkjenning av dagsorden  
4.6.3.3 Godkjenning av forretningsorden  
4.6.4 Valg  
4.6.4.1 Valg av dirigent  
4.6.4.2 Valg av protokollkomité på to medlemmer som ikke skal være medlemmer av  
 styret. 
4.6.4.3 Valg av 2 referenter  
4.6.4.4 Valg av tellekorps på 3 personer  
4.6.5 Styrets beretning for landsmøteperioden  
4.6.6 Revidert regnskap for Audiografforbundet og Audiografen. Regnskap for Audiografforbundet, 
NAF (Norsk Audiopedagogisk Forening) og NTAFs felles etterutdanningskurs skal vedlegges 
Audiografforbundets hovedregnskap. 
                          4.6.7   Innkomne saker  
4.6.8   Handlingsplan for kommende landsmøteperiode  
4.6.9   Budsjett for kommende landsmøteperiode 
4.6.10 Valg. Forbundsleder og redaktør skal ikke inneha stilling hos leverandør av  
 hørselstekniske hjelpemidler. 
Valg skjer skriftlig om ikke annet er bestemt.  
4.6.10.1 Valg av leder  
4.6.10.2 Valg av 4 styremedlemmer  
4.6.10.3 Valg av 3 varamedlemmer for styret  
4.6.10.4 Valg av redaktør til Audiografen  
4.6.10.5 Valg av 4 redaksjonsmedlemmer  
4.6.10.6 Valg av 2 varamedlemmer for redaksjon  
4.6.10.7 Valg av etisk utvalg på 3 personer og 2 varamedlemmer. Landsmøtet velger 
              leder for etisk utvalg 
4.6.11 I forbindelse med valg til de ulike tillitsverv skal det legges vekt på  
  likestillingsaspektet, geografisk og yrkesmessig tilhørighet. 
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§ 5 STYRET  
5.1 Styret består av 5 medlemmer og 3 vara medlemmer og er Audiografforbundets høyeste 
utøvende organ, og leder forbundet i landsmøteperioden. 
5.2 Styret står ansvarlig overfor landsmøtet.  
5.3 Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene.  
5.4 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er deltakende, samt 
     leder eller nestleder. 
5.5 Saker på styremøtet avgjøres med simpelt flertall dersom annet ikke er bestemt i  
      vedtektene. 
5.6 Redaktør eller stedfortreder har møterett i styret med forslagsrett og uttalerett, men  
      ikke stemmerett. 
 
§ 6 INNMELDING  
6.1 Innmelding skjer skriftlig via delta.no. Evt spørsmål rettes til Delta Direkte på telefon 02125.  
 
§ 7 UTMELDING  
7.1 Utmelding skjer skriftlig.  
7.2 Dersom styret ikke har mottatt kontingent 1 mnd etter 2. og siste purring, blir medlemskapet 
strøket i NAF.  
7.3       Ønsker medlemmet nytt medlemskap, må utestående medlemskontigent fordringer 
betales før opprettelse av nytt medlemskap. 
 
§ 8 KONTINGENT 
 8.1 Kontingenten for fullverdig offentlig ansatte medlemmer, er lik den til enhver tids gjeldende 
kontingent i Delta, og den tilleggskontingent som landsmøtet til enhver tid fastsetter.  
 8.2 Kontingent for fullverdige privatansatte medlemmer er lik den kontingent som landsmøtet til 
enhver tid fastsetter.  
 8.3 Kontingent for differensiert medlemskap enkeltpersoner er lik den kontingent som 
landsmøtet til enhver tid fastsetter.  
 8.4 Kontingent for støttemedlemskap relevante leverandører av hørselstekniske hjelpemidler og 
tilbehør, er lik den kontingent som landsmøtet styret til enhver tid fastsetter. 
 
§ 9 ENDRING AV VEDTEKTER 
9.1 Endring av vedtektene kan bare vedtas av landsmøtet.  
 9.2 Det kreves 2/3 flertall for at endringer kan vedtas.  
9.3 Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret 7 uker før landsmøtet holdes.  
 
§ 10 OPPLØSING 
10.1 Forbundets oppløsning eller tilslutning til annen organisasjon kan bare vedtas av ordinært 
landsmøte, og med et stemmeflertall som utgjør 2/3 flertall av forbundets samlede medlemstall. 
10.2 Får forslaget om oppløsning 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer, men ikke av 
forbundets samlede medlemstall, skal saken forelegges ekstraordinært landsmøte. Det 
ekstraordinære landsmøte gjør vedtak om oppløsning endelig, dersom ¾ av de fremmøtte stemmer 
for forslaget. 
10.3 Til ordinært eller ekstraordinært landsmøte der forbundets oppløsning står på dagsorden, 
skal representanter fra Delta ha rett til adgang med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
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Melding sendes Delta med minst 4 ukers varsel, ved oppløsning tilfaller forbundets eiendeler 
organisasjonen. 
 
§ 11 Fagbladet Audiografen  
11.1 Audiografen er et medlemsblad for Audiografforbundet.  
11.2 Styret i Audiografforbundet er ansvarlig utgiver.  
11.3 Det skal velges egen redaktør, 4 redaksjonsmedlemmer og 2 varamedlemmer.  
11.4 Audiografforbundet og Audiografen har felles regnskap og budsjett.  
11.5 Abonnementspris og annonsepriser fastsettes av styret. 
11.6 Audiografen skal komme ut minst 4 ganger årlig. 
 
 


