Vedtekter for Kristiansund og Nordmøre Næringsforum – Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 17.12.2015

VEDTEKTER FOR KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM
§ 1 Navn
Foreningens navn er Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.
§ 2 Formål
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum er en forening for næringslivet i byregion
Kristiansund og Nordmøre. Foreningen skal fremme og samordne næringsinteressene i
regionen, på tvers av bransjer, profesjoner og kommuner. Foreningen skal være
partipolitisk nøytral.
I overensstemmelse med virksomhet og formål kan foreningen engasjere seg i andre
selskaper, foretak, organisasjoner, foreninger, tiltak og lignende.
§ 3 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas selskaper, foretak, kommuner, organisasjoner, foreninger og
lignende med virksomhet på Nordmøre eller tilknytning til regionen, og som styret mener
er egnet som medlemmer. Styrets beslutning om avslag på medlemskap trenger ingen
begrunnelse. Medlemskap er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.
§ 4 Utmelding, eksklusjon
Utmelding skjer skriftlig til foreningen innen 30. september med virkning fra påfølgende
år. Styret kan ekskludere medlemmer. Ekskludert medlem kan innanke saken til årsmøtet,
som avgjør den med absolutt flertall.
§ 5 Kontingent
Foreningen finansieres av medlemmene gjennom kontingent. Kontingent fastsettes av
årsmøtet for ett år av gangen og betales forskuddsvis. Medlemmer betaler i tillegg fastsatt
serviceavgift for service og tjenester som foreningens driftsselskap utfører. Kontingent og
serviceavgift kan graderes etter omfang på medlemmenes virksomhet. Kontingent og
serviceavgift som ikke er betalt innen forfall kan medføre at medlemskapet blir strøket.
Krav på forfalt kontingent og serviceavgift bortfaller ikke selv om medlemskapet blir
strøket.
§ 6 Styret
Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret består av minimum fem og maksimum syv medlemmer, med inntil tre
varamedlemmer. Styremedlemmer velges for to år, med mulighet for forlengelse.
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Årsmøtet velger styrets leder og nestleder for ett år av gangen. Foreningen tegnes av
styrets leder eller nestleder sammen med et av de øvrige styremedlemmene. Styret kan
meddele prokura.
§ 7 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.
Vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møteleders
stemme avgjørende.
§ 8 Rådgivende utvalg
Overensstemmende med foreningens 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 årsmøtet orienterer styret om de utvalg
som er i virksomhet. Rådgivende utvalg kan innkreve separate avgifter ol. for spesielle
formål og tjenester.
§ 9 Valgkomité
Valgkomiteen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle valg og honorarer.
Valgkomiteen skal bestå av en leder og to medlemmer som alle velges av årsmøtet for ett
år av gangen. Ved sammensetning av valgkomiteen skal årsmøtet tilstrebe fag-, bransjeog regional bredde. Valgkomiteen skal i sine kandidatforslag til valg av styre tilstrebe
tilsvarende bredde.
§ 10 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers
skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Innkallingen skal inneholde saksliste for
årsmøtet. Innkalling kan skje elektronisk per e-post og årsmøtedokumentene kan gjøres
tilgjengelige på foreningens hjemmesider senest 7 dager før årsmøtet. I årsmøtet kan bare
behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen
av juni måned. Årsmøtet velger selv sin møteleder.

Ordinært årsmøte skal behandle:
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1. Godkjennelse av:
a. Foreningens årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av
overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen
b. Revisors beretning
2. Fastsettelse av:
a. Kontingent
b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
3. Valg av:
a. Styremedlemmer og varamedlemmer
b. Styreleder og nestleder
c. Revisor
d. Valgkomité
e. Leder for valgkomité
4. Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer. Medlemmer må skriftlig
melde slike saker til styret innen 31. januar før kommende årsmøte.
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen.
§ 11 Stemmegivning på årsmøtet
Stemmerett i årsmøtet kan kun utøves av møtende representant eller ved skriftlig og
datert fullmakt. I tilfelle stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Det gis stemmerett på årsmøtet etter følgende fordeling:
0-6 årsverk
7-30 årsverk
31+

1 stemme
3 stemmer
5 stemmer

§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/3-del av foreningens medlemmer skriftlig
krever det. Innkalling og stemmegivning skjer på samme måte som ordinært årsmøte,
ref. § 10 og § 11.
§ 13 Revisjon
Foreningens årsregnskap skal revideres av godkjent revisjonsselskap som velges av
årsmøtet.
§ 14 Vedtektsendringer
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det
kreves 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer. Vedtektsendring trer i kraft umiddelbart.
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§ 15 Oppløsning, sammenslutning og deling
Forslag om oppløsning kan fremmes av styret eller minst 1/3-del av foreningens
medlemmer. Slikt forslag skal begrunnes skriftlig og sendes medlemmene med minst en
måneds varsel. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3-dels flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3-dels flertall i
ekstraordinært årsmøte. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avvikling. Det
ordinære styret kan velges til avviklingsstyre og får stilling som avviklingsstyre om ikke
annet valg foretas.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som
oppløsning. Vedtak om sammenslutning eller deling og nødvendige vedtektsendringer i
denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelse om vedtektsendringer, ref. § 14.
Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutning eller deling som
årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke
fra foreningens kreditorer.
§ 16 Foreningens midler ved oppløsning
Foreningens midler skal ved oppløsning og etter vedtak i årsmøtet tilfalle foretak,
organisasjon(er), forening(er), tiltak og/eller lignende i regionen som samsvarer med
foreningens formål.
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