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1. Formål med Vassdragsteknisk Forum (VTF)  
VTF er et faglig forum for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og øvrige personer som har vassdragsfaglige 

arbeidsoppgaver. VTF skal arbeide for å styrke fagområdet sikkerhet i vassdrag og vassdragsmiljø og være et 

rådgivende organ for Energi Norge.  

2. Organisering  
VTFs medlemmer organiseres i fem regioner: Region Øst, Region Sør, Region Vest, Region Midt og Region Nord. 

Hvert personlig medlem har én stemme på VTFs årsforum. Regionoppdelingen er basert på følgende:  

• Region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo, Buskerud)  

• Region Sør (Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland)  

• Region Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal - Sunnmøre og sørover)  

• Region Midt (Møre og Romsdal - nord for Sunnmøre, Trøndelag)  

• Region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)  

3. Årsforum  
Årsforumet velger representant og vararepresentant fra hver region til VTFs styringsgruppe. Styringsgruppens 

leder velges på samme årsforum. Årsforumet velger også en valgkomité bestående av to personer. 

Valgkomiteen velges for to år, med mulighet for gjenvalg en gang. Valgkomiteen fremmer sine forslag for 

årsforumet.  

Øvrige saker som ønskes tatt opp på årsforumet, skal først fremmes for styringsgruppen. Alle vedtak fattes 

med minst ½-parten av de stemmer som er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

4. Styringsgruppen  
Styringsgruppens medlemmer skal være VTA. Minst 4 av styringsgruppens 5 valgte medlemmer skal rekrutteres 

fra bedrifter som er ordinære medlemmer av Energi Norge. De samme krav gjelder også for varamedlemmene 

til styringsgruppen.  

Innvalgsperioden for VTFs styringsgruppe er 2 år med mulighet for gjenvalg én gang. Dog er det mulig å bli valgt 

inn for en ny periode etter et opphold utenfor styringsgruppen. Vararepresentanter kan velges inn som 

representant uten opphold utenfor styringsgruppen. Styringsgruppens leder kan sitte som leder 

sammenhengende i inntil 4 år, og vil da også sitte som regionrepresentant i lederperioden.  

Styringsgruppen har fast sekretær fra Energi Norges administrasjon. Sekretæren er sidestilt med 

styringsgruppens valgte medlemmer. Styringsgruppen utarbeider årlig en handlingsplan og presenterer denne 

på årsmøte for eventuelle justeringer.  

5. Medlemsavgift  
Medlemsavgiften i VTF er 350 kroner pr medlem og medlemskap er personlig.  

6. Regnskap  
Energi Norge vedlikeholder medlemsregister, krever inn medlemsavgiften og er ansvarlig for regnskapet. 

7. Bruk av medlemsavgiften  
Medlemsavgiften brukes til formål som er i tråd med VTF formål og til styrets fagligutvikling etter godkjenning 

av styret. 


