Sist endret 6. mai 2021

VEDTEKTER FAUSKE NÆRINGSFORUM
§1 Navn
Organisasjonens navn er Fauske Næringsforum, organisasjonsnummer 969 983 370.

§2 Formål
Fauske Næringsforum er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan som skal legge til
rette for et konkurransedyktig næringsliv i Fauske kommune og omegn. Foreningen er en
frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende
innebærer at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller
eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Fauske Næringsforum har ikke
erverv til formål.

§3 Medlemmer
Bedrifter, foreninger og organisasjoner kan tas opp som medlem i Fauske Næringsforum.
Medlemskapet trer i kraft straks medlemskontingent og serviceavgift er betalt.
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og har stemmerett. Personer ansatt i, eller
på annen måte tilknyttet medlemmer er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som
skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret
kan stryke dem som medlem av foreningen.
Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§4 Årsmøte
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april hvert år og er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet er vedtaksført når minst fem stemmeberettigede medlemmer deltar. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksført, skal det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.
Årsmøte kan under særskilte omstendigheter gjennomføres digitalt.
Antall stemmer pr. medlem bestemmes av antall årsverk i medlemsbedrift.
Årsverk
Fra 1-10 årsverk og organisasjoner, videregående skoler, institusjoner
Fra 11-40 årsverk
Over 40 årsverk

Antall stemmer
1 stemme
2 stemmer
3 stemmer
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Stemmerett på årsmøtet har de medlemmer som har betalt serviceavgift og
medlemskontingent.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved
kunngjøring i pressen.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før
årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de
fremmøtte krever det.
Det skal føres protokoll fra årsmøtet som skal gjøres kjent for medlemmene.
Regnskapet skal føres av autorisert regnskapsfører. Dersom regnskapet likevel ikke er ført av
autorisert regnskapsfører, skal regnskapet revideres av statsautorisert revisor.
Årsmøtet skal minimum ha følgende saksliste:
1. Styrets leder ønsker velkommen og ber om godkjenning av innkalling og saksliste
2. Styrets leder ber årsmøtet konstituere seg med møteleder, referent,
årsmøtedeltakere som skal signere protokoll fra årsmøte og en oversikt over antall
stemmeberettigede og hvor mange stemmer de representerer
3. Styrets årsberetning
4. Årsregnskap
5. Budsjett og fastsettelse av kontingent og serviceavgift
6. Aktivitetsplan
7. Valg – alle representanter velges i utgangspunktet for to år. Det kan unntaksvis gjøres
valg for et år for å oppnå en gradvis rullering av styrets medlemmer.
a. Styrets leder
b. Styrets nestleder
c. Styremedlemmer, tre personer
d. Vara til styret, tre personer
e. Valgkomiteen skal bestå av tre personer
f. Revisor dersom regnskapet ikke er ført av autorisert regnskapsfører
8. Innkomne forslag

§5 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av
medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med
minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de
sakene som er kunngjort i innkallingen.
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§6 Styret
Fauske Næringsforum skal ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene.
Styret ansetter daglig leder og utarbeider arbeidsinstruks for denne. Daglig leder
representerer Fauske Næringsforum utad i henhold til aksjelovens regler for daglig leder.
Styret skal ha jevnlige møter eller når styreleder eller to av styremedlemmene ber om det.
Møtene innkalles normalt med en ukes varsel. Det føres protokoll fra styremøtene.
Styret kan oppnevne AU/prosjektgrupper med egne styringsorgan for å gjennomføre
spesielle, tidsbegrensende tiltak i overensstemmelse med Fauske Næringsforums formål.

§ 7 Økonomi
Fauske Næringsforums økonomi skal basere seg på serviceavgift og kontingent fra
medlemmene samt prosjektarbeid med hel eller delvis ekstern finansiering.
Større tiltak som planlegges gjennomført og som vil kunne få økonomiske konsekvenser, skal
være fullt utredet med nødvendige drifts- og finansieringsbudsjett og godkjent av styret før
de iverksettes.

§ 8 Signaturrett
Signatur tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

§9 Markedsrådet i Fauske Næringsforum
Markedsrådets formål er å ivareta Handels- og Servicenæringens interesser – fremme
næringens utvikling og arbeide for et godt kollegialt samhold.
Markedsrådet ledes av et styre på 5 medlemmer med 1 varamedlem. Lederen velges for 1
år. Medlemmene velges for 2 år
Markedsrådet bør være sammensatt av medlemmer fra ulike bransjer
Markedsrådets arbeid:
Markedsrådet lager markeds- / aktivitetsplan for året.
Årsmøtet i Fauske Næringsforum er Markedsrådets høyeste myndighet og årsmøtet velger
styret til Markedsrådet.
Daglig leder i Fauske Næringsforum er sekretariat for Markedsrådet.
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§ 10 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte
etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 11 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og oppgjør for all gjeld, tilfalle det formål
foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon
som årsmøtet bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Revidert 6. mai 2021, 12. april 2018, 30. mars 2004, 18. mars 2002, 19. mars 1997, 6. februar 1995
Side 4

