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VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS
§ 1 Navn
Selskapets navn er Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS.

§ 2 Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Kristiansund kommune.
§ 3 Formål
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS skal fremme og samordne
næringsinteressene i byregion Kristiansund og Nordmøre, på tvers av bransjer, profesjoner
og kommuner. Selskapets virksomhet skal bidra til økt verdiskapning i eksisterende
næringsliv og til nyetableringer i regionen.
I overensstemmelse med virksomhet og formål kan selskapet engasjere seg i andre
selskaper, foretak, organisasjoner, foreninger, tiltak og lignende.
§ 4 Finansiering
Selskapets virksomhet delfinansieres ved en serviceavgift fra medlemmer i Kristiansund og
Nordmøre Næringsforum. Avgiftens størrelse fastsettes ved ordinær generalforsamling for
et år av gangen og kan graderes etter omfang på medlemmenes virksomhet. For tjenester
som bare tilkommer et enkelt eller et fåtall av medlemmene beregnes et passende
honorar.
§ 5 Aksjekapital
Selskapets aksjekapital er NOK 7.205.900 fordelt på 144.118 aksjer hver pålydende NOK 50.
§ 6 Overdragelse av aksje
Aksjer i selskapet kan ikke overdras uten selskapets samtykke.
§ 7 Styret
Selskapet ledes av et styre, som er selskapets høyeste myndighet mellom
generalforsamlingene. Selskapets styre velges av generalforsamlingen og skal være
identisk med styret i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Selskapets firma tegnes av
styrets leder eller nestleder sammen med et av de øvrige styremedlemmene. Styret kan
meddele prokura.
§ 8 Styremøter
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller minst to styremedlemmer
krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.
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Vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders
stemme avgjørende.
§ 9 Rådgivende utvalg
Overensstemmende med selskapets virksomhet og formål, kan styret opprette utvalg
innenfor avgrensede fag-, bransje- eller regionale områder. Slike utvalg kan enten ha
permanent karakter eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver og
formål. Utvalg kan ha rådgivende oppgaver i forhold til styret. Styret kan også på samme
måte la andre etablerte fag-, bransje- eller regionale organisasjoner fungere som
rådgivende instans for styret innen sitt område. Til generalforsamlingen orienterer styret
om de utvalg som er i virksomhet. Rådgivende utvalg kan innkreve separate avgifter ol. for
spesielle formål og tjenester.
§ 10 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Generalforsamlingen innkalles av styret
med minst 14 dagers skriftlig varsel til selskapets aksjeeiere. Innkallingen skal inneholde
saksliste for generalforsamlingen. Innkalling kan skje elektronisk per e-post og
generalforsamlingsdokumentene kan gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmesider
senest 7 dager før generalforsamlingen. I generalforsamlingen kan bare behandles de
saker som er nevnt i innkallingen.
Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen
velger selv sin møteleder.
Ordinær generalforsamling skal behandle:
1. Godkjennelse av:
a. Selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd
eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
b. Revisors beretning
2. Fastsettelse av
a. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
b. Serviceavgift
3. Valg av:
a. Styremedlemmer og varamedlemmer
b. Styreleder og nestleder
c. Revisor
4. Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer. Aksjeeiere må skriftlig
melde slike saker til styret innen 31. januar før kommende generalforsamling.
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen
§ 11 Annet
For øvrig henvises til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.
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