Vedtekter for Realistlista - Vedtatt på høstmøtet 2012
§1 Navn og formål
Foreningens navn er «Realistlista». Det engelske navnet er «The Science Party».
Realistlista sitt formål er å fremme sakene til studentene ved Universitetet i Oslo ovenfor
universitetet selv, organisasjoner og nasjonale myndigheter.
Realistlista er partipolitisk uavhengig.
§2 Medlemsskap
For å bli medlem av Realistlista må man støtte listas formål, og ikke være medlem av en annen
liste som stiller til samme organer som Realistlista.
Man kan bli medlem av lista ved å komme på et møte. Medlemsskap kan nektes om minst ⅔ av
de fremmøtte medlemmene motsetter seg det.
Styret har ansvar for å vedlikeholde medlemslisten.
§3 Allmøte
Allmøtet er listas høyeste organ og holdes før valg til Studentparlamentet ved Universitetet i
Oslo og Velferdstinget i Oslo og Akershus (hhv. vår og høst). Møtene innkalles med sju dagers
varsel.
På allmøtene behandles valg til de organene lista er representert, regnskap, budsjett, valg til
styret, og politiske prioriteringer og - plattformer. Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og
stemmerett.
§4 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest fem dager før allmøtet. Endringene
skal være offentliggjort senest tre dager før allmøtet. Endringer i vedtektene kan bare skje
dersom ⅔ av de fremmøtte stemmer for.
Vedtektsendringene trer i kraft når møtet heves.
§5 Styre
Styret i Realistlista består av leder og økonomiansvarlig, som velges ved særskilt valg. Selv
med eget styre skal Realistlista etterstrebe å ha en styringsstruktur som er så flat som mulig.
Styret disponerer budsjettet ut ifra rammene som er vedtatt på allmøtet.
§6 Åpenhet

Vedtektene, de politiske dokumentene, innkallinger og andre relevante dokumenter skal
offentliggjøres på hjemmesiden til Realistlista.
§7 Eksklusjon
Medlemmer som bryter vedtektene, motarbeider lista, bryter norsk lov eller er økonomisk utro,
kan ekskluderes. Medlemmer ekskluderes ved ⅔ flertall på et ordinært eller ekstraordinært
allmøte (§3), forutsatt at eksklusjonssaken er på dagsorden senest sju dager før møtet.
§8 Oppløsning
Realistlista kan oppløses dersom ⅔ av de fremmøtte på to påfølgende allmøter stemmer
for, eller dersom lista ikke har nok medlemmer til å stille til studentparlamentsvalget ved
Universitetet i Oslo.

