Vedtekter for Askøy
Næringslivsforening
Vedtatt 28. mars 1990 med endringer av
21. februar 1994, 24. mars 1998 og 26.
mars 2004
Endringer fremmet for årsmøte 30. mars
2005.

§ 1 Navn
Askøy Næringslivsforening

§ 6 Styret
Styret består av fem medlemmer og to
varamedlemmer valgt av årsmøtet.
Styreleder velges direkte for hvert år, de
øvrige medlemmene og varamedlemmene
velges for to år.
Kvinner bør være representert i styret.
Styret holder møter etter krav fra
styreleder eller to styremedlemmer. Saker
som vedrører faggrupper eller
prosjektgrupper skal behandles etter
tilrådning fra disse enhetene.

§ 2 Formål
Foreningens formål er å fremme
medlemmenes faglige og økonomiske
interesser og ivareta medlemmenes
forhold til myndigheter samt å bidra til
forståelse, samhold og relasjonsbygging
blant medlemmene. Foreningen kan gjerne
initiere næringslivspolitiske prosesser av
allmenn interesse og bør understøtte
markedsføring av næringslivet på Askøy.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan opptas selvstendig
næringsdrivende og bedrifter innen
håndverk, industri, handel og service, samt
personer som i kraft av stilling,
utdannelse, interesse eller annen
virksomhet har tilknytning til næringene.
Bedriftsmedlemskap forutsetter at
virksomheten har en kontortilknytning til
Askøy.
Personlige medlemskap gir talerett med
ingen stemmerett i årsmøtet.
Æresmedlemmer har stemmerett, utnevnes
av årsmøtet, men betaler ingen kontingent.

§ 4 Inn- og utmelding
Søknad om medlemskap sendes styret og
avgjøres med simpelt flertall. Utmelding
må finne sted skriftlig innen 31.12 og
gjelder da for det kommende året.

§ 5 Kontingenter
Årskontingent fastsettes på årsmøtet og
betales innen 31.05 samme år. Medlemmer
som ikke betaler kontingent kan utelukkes
av styret fra foreningen uten at kravet
bortfaller. I spesielle tilfeller kan styret
ettergi kontingent. Innmelding etter 01.07.
gir halv årskontingent.

§ 7 Styrets funksjoner
Styret planlegger og leder virksomheten
etter foreningens lover og har ansvar for
økonomien. Styret beslutter alle saker som
ikke blir behandlet av årsmøtet.
Styret skal fremlegge regnskap, budsjett
og årsmelding for vedtak i årsmøtet og
fremme forslag til kontingenter og
honorarer i samme forum.
Styret skal avgi innstilling i andre saker
som fremmes for årsmøtet.

§ 8 Styreleder
Styreleder eller hans stedfortreder leder
styremøter og medlemsmøter. Han
forplikter foreningen ved sin underskrift
og representerer foreningen utad.
To ulike personer skal ha attestasjons- og
anvisningsrett.

§ 9 Medlemsmøter
Styret innkaller til medlemsmøter.
Styreleder bør på medlemsmøtene referere
styresaker av allmenn interesse eller
distribuere slike vedtak fortløpende til
foreningens medlemmer. Medlemmene
har rett til opplysninger om saker som
behandles av styret.
Det skal føres protokoll fra alle styremøter
som skal underskrives av to personer.
Styret har rett til å behandle saker
fortrolig.

§ 10 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og
avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Styret fastsetter tidspunkt og må postlegge
innkalling, saksliste, årsberetning,
regnskap, forslag til budsjett og forslag fra
valgkomite minst 14 dager før
møtedatoen. Årsmøtet er
beslutningsdyktig når 20 % av de
stemmeberettigede møter frem. Dersom
færre medlemmer møter til årsmøtet må
alle vedtak være enstemmig.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret
eller minst 10 medlemmer med stemmerett
krever dette. Fristen for innkalling må
være minst 7 dager.

§ 11 Årsmøtets funksjoner
Årsmøtet gir, opphever og endrer
foreningens lover.
Årsmøtet
1. godkjenner innkalling og saksliste,
2. velger møteleder,
3.

velger referent,

4. velger to personer til å undertegne
protokoll fra møtet,
5. vedtar forslag til årsmelding,
6. vedtar resultat og balanse for
foreninger,
7. godkjenner revisjonsmelding,
8. godkjenner budsjett for
kommende år,
9. fastsetter kontingenter,
10. fastsetter honorarer,
11. velger styreleder
12. styremedlemmer og
varamedlemmer etter forslag fra
valgkomiteen,
13. behandler andre saker som er
fremmet for årsmøtet.
Styreleder og styremedlemmer velges ved
synlig votering med mindre medlemmene
ønsker skriftlig avstemning.
Andre saker som ønskes behandlet på
årsmøtet må være sendt styret innen
utgangen av januar.

§ 12 Lovendringer
Forandringer av foreningens lover krever
2/3 flertall blant de fremmøtte. Alle andre
avstemninger med unntak av det som
følger av § 13 avgjøres ved alminnelig
flertall.
Dersom færre enn 20 % av medlemmene
møter på årsmøtet krever
vedtektsendringer enstemmighet.

§ 13 Oppløsning
Forslag om foreningens oppløsning kan
bare behandles på ordinært årsmøte og må
være sendt styret innen utgangen av året.
Vedtak om oppløsning krever at 2/3 av
foreningens medlemmer møter på årsmøtet
og at 3/4 av de fremmøtte slutter seg til
forslaget.
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