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Årsmelding NEON 2011
I år arrangeres NEON-dagene i Oslo fra 16. til 18. november. Det er fagfolk
ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med
Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI) og Universitetet for miljø- og
biovitenskap (UMB). Hovedtemaet for konferansen er «organisering og
størrelse». Størrelse er et viktig tema i organisasjonsteorien og for forskning på
organisasjoner. Organisasjonsmessige trender og moter kommer og går, og for tiden er iveren
for å fusjonere stor både i offentlig og privat sektor. Programkomiteen i Oslo har utviklet
plenumssesjoner med utgangspunkt i mange interessante spørsmål. I tillegg har mange fra
NEON nettverket bidratt med ulike sesjoner som spenner fra blant annet reformer i
helsetjenestene, organisering, prosjektideer, service-innovasjoner, regional innovasjon,
profesjon, velferdens organisering og demokrati i organisasjoner.
NEONdagene 2011 er den åttende konferansen i rekken, og nettverket er nå i sitt niende år.
Nettverket NEON fungerer som et samlingspunkt for norsk organisasjonsforskning. Det er et
nettverk av og for organisasjonsforskere på ulike nivå og med varierende faglig tilhørighet.
Årsmeldingen for 2011 skal gi en oversikt over hva NEON har jobbet med i løpet av det siste
året, og representerer grunnlagsdokumentet for årsmøtet som arrangeres under NEON-dagene
i Oslo. Årsmeldingen retter seg mot både individuelle medlemmer og institusjonelle
støttespillere.
NEON ble i 2003 stiftet av 20 organisasjonsforskere fra fire universiteter, handelshøgskolene,
seks forskningsinstitutter og fire høgskoler. Formålet med nettverket skal være å fremme
samarbeid og kontakt på tvers av fagmiljøer i Norge, bidra til sterkere norsk deltakelse og
profilering i det internasjonale forskningsfeltet samt legge til rette for bedret utveksling og
formidling av forskningsresultater.
Helt siden begynnelsen har nettverket vært i kontinuerlig vekst. I 2007 hadde nettverket om
lag 440 individuelle medlemmer, i 2009 var medlemstallet økt til 650 medlemmer – og i
november 2011 har medlemstallet passert 789. Av disse er 213 registrert som PhD-studenter.
De aller fleste av norske undervisnings- og forskningsmiljøer med organisasjonsfaglig
tilknytning er representert på medlemslistene. Med andre ord har nettverket i perioden 2003
til 2011 vokst fra 20 medlemmer, til nærmere 800.
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Årets NEON-dager arrangeres som nevnt av de organisasjonsrelaterte miljøene ved
Høgskolen i Oslo og Akershus sammen med fagfeller fra AFI og UMB, i god dugnadsånd.
Både Signy Vabo og Beate Elstad ledet arbeidet sammen den første perioden, der Beate
Elstad har dratt lasset mest i sluttføringen sammen med Kristel Mari Skorge. Videre har EliAnne Bjørkedal hatt det administrative ansvaret som har vært krevende da høgskolen er i en
sammenslåingsfase. Videre har Knut Boge, Erik Døving, Åge Johnsen Lars Klemsdal, Harald
Koht, Gro Ladegård, Line Markussen, Inger Marie Stigen og Fred Strønen gjort en stor
innsats i planleggingen og gjennomføringen av konferansen. De fleste av deltakerne i
komiteen har lang ”fartstid” som både deltakere og sesjonsledere ved tidligere NEONkonferanser, og har slik god forståelse for hva konferansen er og hvordan man skal få til et
vellykket arrangement.
Årets konferanse vil ventelig samle om lag 135 deltakere til gruppe- og plenumssesjoner,
paperframlegg og diskusjon, inspirerende foredrag og sosialt samvær. Det vil være 17 ulike
parallelle sesjoner, som favner om et bredt spekter av tema som er relevante for
organisasjonsforskere. I forkant av selve konferansen arrangeres også en egen PhD-workshop
som har tema "Livet i akademia: Fra stipendiat til professorat".
Deltakerantallet i Oslo ser ut til å havne litt under nivået for de siste tre årenes konferanser (se
grafisk framstilling), som har variert mellom ca 150 og 200 deltakere. Antallet deltakere i
Kristiansand i 2009 var svært høyt, men det er gledelig å se at antallet deltakere er i ferd med
å stabilisere seg et sted mellom 150 og 200 deltakere. Dette betyr at 20-25 % av NEONs
individuelle medlemmer stiller på de årlige konferansene. Dette er den største
organisasjonsforskningskonferansen i Norge som blir arrangert årlig.
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Deltakere NEONdagene

De to hovedfunksjonene som nettverket bidrar til å konkretisere, er nettsidene
www.neonnet.no og de årlige NEON-dagene. Neonnet.no skal fungere som en lett tilgjengelig
og aktuell ressurs for nettverket – og andre interesserte – og webredaksjonen legger vekt på å
publisere oppslag om publikasjoner, seminarer og møter, forskningsnyheter, ledige stillinger,
muligheter for forskningsopphold, lenker til relevante nettsteder og mye mer.
Webredaksjonen arbeider i hovedsak ut fra tips og henvendelser fra nettverkets medlemmer
og enkelte andre tilfeldige bidragsytere. Webredaksjonen fungerer i tillegg som nettverkets
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sekretariat, og står for den daglige driften av nettverket – inkludert økonomi, henvendelser til
individuelle medlemmer og institusjonelle partnere, oppdatering av medlemslister og annet
forefallende arbeid. NEONs webredaksjon og sekretariat forholder seg også til et
arbeidsutvalg bestående av fem personer, som er nettverkets ansvarlige organ mellom
årsmøtene (les mer om aktivitetene det siste året i aktivitetsbeskrivelsen).
NEONs økonomi hviler på bidrag fra samarbeidende institusjoner, i hovedsak institusjoner
som hører hjemme innenfor universitets- og høgskolesystemet eller i instituttsektoren. Disse
bidragene er i utgangspunktet frivillige, og det er grunn til å berømme de institusjonene som
er med på å bygge framtiden for norsk organisasjonsforskning. NEONs individuelle
medlemmer har naturlig nok tilhørighet til disse institusjonene, og medlemsdatabasen gir oss
en god pekepinn på hvor medlemmene hører til. Blant medlemmenes hjemmeinstitusjoner
finnes representanter for alle typer organisasjonsinteresserte miljøer, fra de store
universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene til forlag og private selskaper.
Figuren gir en oversikt over institusjoner med 10 eller flere medlemmer:1
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I forhold til 2009 så viser medlemsutviklingen en del større bredde fordelt på institusjoner enn
tidligere. I fjor var det 14 institusjoner som hadde 10 eller flere medlemmer, mens dette tallet
har økt til 19 i 2010. Det er i første rekke høgskolene som har bidratt til denne utviklingen.
Videre har nettverket også fått en del medlemmer fra helseforetakene.
Medlemmene fordeler seg i tre omtrent like store grupper:
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•

Høgskolene totalt: 255

•

Universitetene: 273

•

Andre: 230

NB: En del personer har mer enn en institusjonstilknytning

5

Kategorien ”Andre” består av medlemmer fra forsknings- og instituttsektoren ellers, fra
departementene, DIFI, kommuner, helseforetak, Norges Forskningsråd, Universitets- og
høgskolerådet, samt medlemmer fra flere forlag, ulike konsulentfirma og private selskaper.
Årsmeldingen er videre disponert i en aktivitetsbeskrivelse fra sekretariatet/webredaksjonen,
budsjetter og regnskap, og til sist vedlegg som inkluderer årsmøtereferat fra 2010, en
presentasjon av NEON-dagene i Oslo (inkludert program). NEON 2012 vil bli arrangert i
Sogndal der Høgskolen i Sogn og Fjordane har et livskraftig organisasjonsmiljø og komiteen
for NEONdagene blir ledet av Oddbjørn Bukve. Hovedtemaet for NEON2012 blir:
"Institusjonelt arbeid og arbeid i organisasjoner".

Med ønske om et godt arrangement i Oslo,
Erik Døving (leder Arbeidsutvalget i NEON)
Kristin Lofthus Hope (prosjektleder NEON)
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Aktivitetsrapport
fra
arbeidsutvalget 2011

sekretariatet,

webredaksjonen

og

Driften av NEONs sekretariat er organisert som et prosjekt ved Uni Rokkansenteret.
Sekretariatet/webredaksjonen har også det siste året bestått av Kristin Lofthus Hope
(prosjektleder) og Simon Neby fra Uni Rokkansenteret, Vidar Wangen Rolland fra NSD og
Kristin Rubecksen fra Institutt for Administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i
Bergen.
Sekretariatet – som i praksis også fungerer som webredaksjon – har hatt felles møter med noe
ujevne mellomrom. I tillegg har enkelte i sekretariatet hatt arbeidsmøter etter behov. Den
jevne virksomheten har vært knyttet til drift av nettsider, formidling av innsendte tips og
egenproduserte oppslag, vedlikehold av medlemsregister, og ulike aktiviteter knyttet til
oppfølging av konferansen i Oslo. En oppgave har også vært å være behjelpelig med
informasjon til kommende arrangører. I tillegg har oppgavene bestått av å besvare
forespørsler om støtte til nettverket, utsending av felles nyhetsmailer til nettverkets
medlemmer, og forestå kontakt med forlag som har avtale med nettverket. Av andre
oppgaver kan nevnes produksjon av årsmelding, oppfølging av årsmøtesaker og aktivisering
av arbeidsutvalget i NEON. Sekretariatet har i år ikke hatt oppgaver knyttet til
vedtektsendringer eller lignende, og aktiviteten har slik hatt et mer rutinemessig preg.
Den såkalte ”NEON-bibelen” som inneholder erfaringer og tips fra tidligere arrangement
revideres kontinuerlig. Sekretariatet opplever at kontinuitet i konferansearbeidet gjennom
videreformidling av arrangørenes erfaringer, utfordringer og løsningsforslag er svært nyttig. I
september hadde komiteen i Oslo og prosjektleder NEON et møte for å gjennomgå status for
konferansen. Bodø som arrangerte NEONdagene 2010 utarbeidet en konferanserapport som
også er veldig nyttig for senere arrangører. Denne rapporten er sendt til arrangør 2011 og
2012.
Blant aktivitetene har de viktigste oppgavene for sekretariatet i det siste året vært å bistå
arrangørene for årets konferanse i Oslo i tillegg til omlegging av nettsider som er under
forberedelse. Nettsidene blir overført til ny server som vil tilhøre Uni Research og som er
klar, men vi mangler noen ressurser på at den kan tas i bruk. Dette vil bli løst snarlig, da det er
avklart med ledelsen ved Uni Rokkansenteret at vi kan bruke administrativt personale til disse
oppgavene.
Når det gjelder finansiering av arbeidet i sekretariatet har vi i år prøvd ut årsmøtevedtaket som
sier at en sender ut faktura til de som allerede er partnere, siden modellen en har hatt med
utsending av brev har vært arbeidskrevende og tungvindt. Så langt ser det ut til at
fakturautsending er effektivt og en god måte å få inn støtte fra dem som allerede er partnere,
og vi har bare fått en retur av faktura. Sekretariatet er avhengig av å få inn små beløp fra
mange institusjoner. Dette er en oppgave som kan gjøres grundigere og med omlegging av
prosjektledelsen ved Uni Rokkansenteret for NEON vil dette kunne tas mer systematisk hånd
om.
Leder for arbeidsutvalget har vært Erik Døving dette året. Arbeidsutvalget har det siste året
bestått av Kristin Lofthus Hope fra Uni Rokkansenteret, Erik Døving fra Høgskolen i Oslo
(arrangør 2011), Berit Moltu (Statoil) og Alf Håvard Dahl fra Handelshøgskolen i Bodø
(arrangør 2010), og Øyvind Glosvik fra Høgskulen i Sogn og Fjordane.
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Sekretariatet forventer at aktivitetsnivået og -innholdet det neste året vil være ganske likt
inneværende år når det gjelder støtte til konferansearrangør, men vi vil også prioritere
innsatsen rundt opprettelsen av nye nettsider og bedre medlemsdatabase. Uni Rokkansenteret
vil styrke sin innsats i forhold til administrativ støtte for neste år, og det vil styrke NEON
nettverket.
For sekretariatet/webredaksjonen,

Kristin Lofthus Hope
Simon Neby
Vidar Wangen Rolland
Kristin Rubecksen
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Regnskap 2010

9

Foreløpig regnskap 2011
Regnskapet for 2011 gjelder for inneværende år, og er derfor ikke endelig. Det er imidlertid
oppdatert per 31.10.2011.
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Budsjett 2012
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NEON-dagene i Oslo 16.-18. november 2011 – invitasjon
NEON 2011 arrangeres ved Høgskolen i Oslo. Hovedtema for NEON-dagene 2011 er
«organisering og størrelse». Størrelse er et viktig tema i organisasjonsteorien og for forskning
på organisasjoner. Organisasjonsmessige trender og moter kommer og går, og for tiden er
iveren for å fusjonere stor både i offentlig og privat sektor. Hva vet vi egentlig om
betydningen av størrelse når det gjelder organisasjoner? Hvilke konsekvenser har størrelse på
øvrig organisasjonsstruktur, prosesser, ledelse og resultat? Hva sier forskningen om
stordriftsfordeler og ulemper? Hvordan bør lederstrukturer endres i takt med økende størrelse?
Hvordan vokse eller bli mindre på en best mulig måte uten for store omkostninger for den
enkelte ansatte, organisasjonen og samfunnet? Hvordan har synet på organisasjoners størrelse
endret seg historisk? Programkomiteen i Oslo har allerede utviklet plenumssesjoner med
utgangspunkt i slike spørsmål, men ønsker forslag til gruppesesjoner.
Pr. dags dato planlegger vi 4 økter, hver med 6 parallelle gruppesesjoner. Disse 24
gruppesesjonene skal fylles med aktuelt og spennende faglig innhold. Vi inviterer derfor alle
NEON-medlemmer til å bruke tid og kreativitet for å fylle årets konferanse med faglig
innhold. Nå handler det altså om forslag til gruppesesjoner. Invitasjon til å foreslå
paper/innlegg kommer senere.
Vi ønsker å framheve følgende:
o Tematisk fokus: Som tidligere er årets NEON-konferanse åpen for et vidt spekter av
faglige tema. Der det faller naturlig oppfordrer vi til å reflektere rundt størrelse og
organisering som en mulig innfallsvinkel til en gruppesesjon, men dette er selvsagt
ikke noe krav.
o Form på gruppesesjoner: Sesjonene bør ha ulik form. Noen kan reflektere den
tradisjonelle paperbaserte tradisjonen, mens andre kan ha mer preg av å være kreative
verksted eller diskusjonsforum. Sesjoner som tar opp pedagogiske forhold er relevant.
Vi vil også sette pris på forslag til grupper for diskusjon om prosjektideer og arbeider i
en tidlig fase.
o Nærings- og samfunnsliv: NEON-nettverket består også av medlemmer som arbeider i
offentlige og private virksomheter, og vi ønsker forslag til gruppesesjoner som er
skreddersydd for de som arbeider med organisasjonsutforming og -utvikling i praksis.
o Publisering: Det er et mål at NEON-konferansen 2011 skal resultere i flere
publikasjoner, f.eks. bokprosjekter eller temanummer i tidsskrifter. Vi ønsker derfor at
noen av de foreslåtte gruppesesjonene kan representere en publiseringskanal.
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Tematisk inndeling av gruppesesjoner:
Tema 1: Størrelse og organisering
Gruppesesjon 1.1 og 1.2: Organisasjonsstruktur: På tide å gjøre opp status?
Gruppesesjon 1.3/1.4: Når størrelsen teller – reformer, endringer og utviklingstrekk i helsetjenestene
Gruppesesjon 1.6: Ansettelsesrelasjoner og organisatoriske grenser
Gruppesesjon 1.7 og 1.8: Konsekvenser av makroorganisering på mikronivå
Tema 2: Utvikling av prosjektideer
Gruppesesjon 2.1 og 2.2: Utvikling av prosjektideer
Tema 3: Temaer på tvers
Gruppesesjon 3.1: Utfordringer og gleder: Organisasjons- og ledelsesfag på grunnleggende nivå
Gruppesesjon 3.2: Kritisk masse i forskning og høyere utdanning
Tema 4: Innovasjon og ledelse
Gruppesesjon 4.1: Organisering for serviceinnovasjoner i offentlig og privat sektor
Gruppesesjon 4.4 /4.5: Bedriftsutvikling som Regional Innovasjon
Tema 5: Andre tema
Gruppesesjon 5.1: Demokrati i organisasjoner og organisasjoner i demokratiet
Gruppesesjon 5.2/5.3: Profesjon, ledelse og etikk
Gruppesesjon 5.4: Corporate and Organizational Communication and Institutionalization
Gruppesesjon 5.5: Velferdens organisering
Gruppesesjon 5.7: Akademisk Skavlan: «Om leiing og styring»
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Program NEON-dagene Oslo 2011
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Vedlegg 1: Referat fra årsmøte 2010
NEON – årsmøtereferat 2010
Sted: Handelshøgskolen i Bodø, NEON-dagene 2010
Tid: 25.11.2010, kl 1730-1830
Referent: Simon Neby, Uni Rokkansenteret
Tilstede: Representater for sekretatiatet og webredaksjonen, representanter for arrangørene i
Bodø og tidligere arrangement, representanter for framtidige arrangører og representanter for
NEONs partnerinsitusjoner.
Dagsorden:
1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsmelding og regnskap
3. Budsjett
4. Nettsider
5. NEON-dagene 2011
6. NEON-dagene 2012
7. Utvikling av NEON
8. Arbeidsutvalget
9. Eventuelle saker
Pkt. 1. Årsmøtet konstituerer seg selv.
Pkt. 2. Årsmelding og regnskap. Prosjektleder Kristin Lofthus Hope la fram årsmeldingen og
regnskapet.
NEON hadde på årsmøtetidspunktet 15 partnerinstitusjoner som bidrar økonomisk til
nettverket. Som vanlig står sekretariatet/webredaksjonen for den daglige driften, mens
arbeidsutvalget skal være en ressurs for nettverket mellom årsmøtene. Det ble også orientert
om arrangementskomiteen for NEON-dagene i Bodø, og om den stadige veksten i antall
individuelle medlemmer. Noen utfordringer er knyttet til oppdateringer av medlemsdatabasen,
ikke minst overfor de institusjonelle partnerne som blir bedt om å bidra på bakgrunn av hvor
mange individuelle medlemmer de har. Deltakelsen på NEON-dagene ser ut til å ha stabilisert
seg på et relativt godt nivå. Regnskapet er ført etter samme ordning som tidligere, der
aktiviteten er organisert som et prosjekt på Rokkansenteret. Inntektene kommer i all hovedsak
fra de institusjonelle partnerne, mens utgiftene i hovedsak er lønnsmidler og noe drift.
Noen tema kom opp under diskusjonen som fulgte denne redegjørelsen:
a) Berit Moltu: Hva er skillet mellom dekningsbidrag og drift?
b) Erik Døving: Hva er de reelle timekostnadene (hvilke priser kan man operere med), i
forhold til det faktiske aktivitetsnivået?
c) Gro Kvaale: Konferansens og nettverkets inntekter; er det mulig å kreve at et eventuelt
overskudd fra konferansen skal føres tilbake til nettverket? Med andre ord: Kan
konferansen i det hele tatt gå med overskudd? Dette temaet blir overlatt til
Arbeidsutvalget å diskutere, også hvorvidt en slik ordning vil måtte medføre
vedtektsendringer.
d) Dorthe Eide: Orienterte om konferanseavgiftens størrelse, moms er nå inkludert i
denne. Berit Moltu stilte i denne forbindelse spørsmål om det er naturlig å fortsette å
”sponse” PhD-studenter med billigere deltakelse, siden det ikke er entydig hvem disse
er.
Vedtak: Årsmelding og regnskap godkjent. Arbeidsutvalget skal utrede ulike sider ved
forholdet mellom konferansens og nettverkets økonomi.
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Pkt. 3. Budsjett 2010
Kristin Lofthus Hope redegjorde for budsjettet for 2010. Budsjettet er basert på inntekts- og
aktivitetsnivå tilsvarende tidligere år, men med en forventning av en del ekstra kostnader i
forbindelse med omlegging av nettsider.
Vedtak: Budsjett for 2010 vedtatt.
Pkt. 4. Nye nettsider
Vidar Wangen Rolland redegjorde for tankene bak og planene for dette arbeidet. En av ideene
er å erstatte dagens plattform med en plattform der vi ikke er avhengig av gitte
redigeringsprogram, et annet behov er oppgradering/oppdatering av medlemsdatabasen – både
teknisk og innholdsmessig. Muligens vil nettverket oppleve en reduksjon i antall medlemmer
når databasen ”pusses opp”, siden det nok finnes en del feil i denne. Tidsplan: De nye
nettsidene bør være operative i løpet av våren 2011, fortrinnsvis før påske.
Pkt. 5. NEON-dagene 2011, Høgskolen i Oslo
Erik Døving redegjorde for planene i forbindelse med NEON-dagene som høsten 2011 skal
avholdes ved Høgskolen i Oslo. De ser for seg et tett og kompakt arrangement i tilknytning til
høgskolens lokaliteter, og fokuserer på tematikken rundt organisasjoners størrelse.
Pkt. 6. NEON-dagene 2012, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Øivind Glosvik redegjorde for ideene og planene som er skissert fra HiSF. Tematikken er
”skiftande landskap – komplekse utfordringar”. HiSF har kommet langt i konkretisering av
planene sine, både tematisk og praktisk, og har etablert en arbeidsgruppe med medlemmer
som har god erfaring med NEON-nettverket.
Vedtak: Høgskulen i Sogn og Fjordane får arrangere NEON-dagene i 2012!
Pkt. 7. Utvikling av NEON
Under dette punktet ble det åpnet for en generell diskusjon om utvikling av nettverket og
konferansen for framtiden. Erik Døving mente at et av NEONs fortrinn er nettopp
mulighetene som ligger i å kunne variere formatene på konferansen og den relativt store
friheten for arrangørene. Berit Moltu argumenterte for at det muligens er et potensiale for
utvide målgruppen ut over akademia, eksempelvis konsulentselskaper (pro-argumenter var
knyttet til mulige økonomiske fordeler, idealer om kunnskapsformidling og flerfagligheten
som kan ligge i en slik bredde). Gro Kvaale undret hvor mye krefter man eventuelt skal legge
i målsettinger om å vokse eller endre fokus (jf. formålsparagrafen) – kanskje det heller bør
fokuseres på å følge opp medlemmene tettere enn i dag, eksempelvis gjennom
publiseringsordninger? Er det behov for å endre formålsparagrafen? Erik Døving mente det er
et tydelig skille mellom å rendyrke det akademiske sporet og det å satse på en utvidet
kontaktflate mot ”praktikken”. Kristin Rubecksen påpekte viktigheten av å ”tenke seg om” i
forhold til å endre strategier for nettverket – hva vil vi vinne på endringer, og kan det tenkes at
nettverket i så fall utvikler i en retning som vi ikke ønsker? Bør vi være enda mer aktive i det
akademiske eller forskningsbaserte sporet?
Pkt. 8. Arbeidsutvalget
Vedtak: Berit Moltu fra Statoil overtar for Laila Nordstrand Berg fra Universitetet i Agder.
Ellers fortsetter arbeidsutvalget med de samme medlemmene som før.
Pkt. 9. Ingen saker til eventuelt.
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Vedlegg 2: Vedtekter for NEON
(Opprinnelige vedtekter vedtatt på årsmøte i 2006, endret årsmøtet november 07)
•

1. NEON – nettverk for organisasjonsforskning i Norge har som formål:
o 1.1 Å synliggjøre fellestrekk og mangfold i eksisterende norsk
organisasjonsforskning.
o 1.2 Å styrke organisasjonsforskningen i Norge og bidra til sterkere
norsk deltakelse og profilering i det internasjonale forskningsnettverket.
o 1.3 Å bidra til å utvikle møteplasser, legge til rette for felles prosjekter og
utveksle forskningsresultater og perspektiver på tvers av fagmiljøer som driver
med organisasjonsforskning.
o 1.4 Å sørge for at det arrangeres et årlig arrangement - NEON-dagene – for å
bidra til at formålene ovenfor oppfylles.

•

2. NEON bygger på institusjonelt medlemskap der hver institusjon bidrar finansielt.
Standardiserte medlemssatser vedtas av årsmøtet.

•

3. NEONs høyeste besluttende organ er årsmøtet. Dette avholdes ordinært i
forbindelse med de årlige NEON-dagene.
o 3.1 Institusjoner som har betalt medlemsavgiften innen årsmøtet har møte- og
stemmerett på årsmøtet.
o 3.2 Institusjoner som har betalt medlemsavgiften skal i forbindelse med
innbetalingen oppgi hvem som representerer institusjonen ved avstemninger i
årsmøtet. Hver medlemsinstitusjon skal oppgi inntil to representanter (hovedog vara). Dersom begge representanter er forhindret fra å delta på årsmøtet,
kan medlemsinstitusjoner gi annen person fullmakt til å avgi stemme på vegne
av gjeldende medlemsinstitusjon.
o 3.3 Enkeltmedlemmer som møter på årsmøtet har forslags- og talerett, men
ikke stemmerett ved avstemninger.
o 3.4 Utviklingen av NEON baseres på konsensusprinsippet slik at avstemninger
om mulig unngås. Representanter fra
medlemsinstitusjoner kan kreve avstemning når drøfting ikke fører til full
enighet. Ved avstemninger på årsmøtet kreves simpelt flertall for at en sak skal
avgjøres. Vedtektendringer krever 2/3 flertall.
o 3.5 Ved valg til verv og arbeidsutvalg kreves kun simpelt flertall

•

4. Årsmøtet i NEON velger et arbeidsutvalg på 5 partnere som fungerer som
nettverkets høyeste organ med ansvar for å ivareta NEONs formålsparagraf mellom
årsmøtene. Arbeidsutvalget skal ha minimum to medlemmer fra hvert kjønn.
o 4.1 Medlemmer i arbeidsutvalget velges blant de betalende partnerne for et år
av gangen. Hvert medlem kan sitte i inntil fem perioder.
o 4.2 Arbeidsutvalget velger selv utvalgets leder.
o 4.3 Arbeidsutvalgets leder styrer avviklingen av årsmøtet.
o 4.4 Arbeidsutvalget skal med hjelp fra sekretariatet drive nettverkets løpende
aktiviteter, herunder NEON-dagene og nettsidene til NEON, mellom
årsmøtene.
o 4.5 Arbeidsutvalget plikter å ha tett kontakt med arrangøren for NEON-dagene
o 4.6 Arbeidsutvalget legger fram budsjett og regnskap for årsmøtet.

•

5. NEON skal leie et sekretariat
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o
o
o

o
•

5.1 Spørsmål om endring i sekretariatet kan tas opp av arbeidsutvalget. Kun
årsmøtet kan avgjøre endring av sekretariat
5.2 Sekretariatet skal bistå arbeidsutvalget og arrangørkomiteen av NEONdagene.
5.3 Sekretariatet skal vedlikeholde, oppdatere medlemsdatabasen og
nettsidene. Sekretariatet skal føre regnskap for alle nettverkets inntekter og
utgifter.
5.4 Sekretariatet skal fungere som redaktører for innholdet på nettsidene.

6. NEON-dagene skal være et selvfinansierende arrangement som arrangøren står
økonomisk ansvarlig for. NEONs arbeidsutvalg og sekretariatet bistår i
forberedelsene.
o 6.1 Tildeling av arrangøransvar gjøres av årsmøtet etter forslag fra
arbeidsutvalget.
o 6.2 Konkret ansvarsfordeling og framdriftsplan for det årlige arrangementet
spesifiseres i eget dokument som godkjennes av
årsmøtet.
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