FOSEN INDUSTRIFORUM, Org.nummer: 991 507 663
VEDTEKTER pr. 18.03.2015
Paragraf 1. NAVN.
Forumets navn er Fosen Industriforum.
Paragraf 2. FORMÅL.
Forumets formål er å samle industribedriftene på Fosen og deres representanter til et forum
for å ivareta medlemmenes felles interesser ved:
1: å behandle saker som er av betydning for medlemmenes ervervsvirksomhet når saken kan
behandles og løses best ved fellesbehandling.
2: å kontinuerlig ved hjelp av ulike tiltak (møter, kurs, lobbying o.l.) stimulere til utvikling av
industrikulturen på Fosen.
Paragraf 3. MEDLEMMER.
Enhver virksomhet som driver industriproduksjon på Fosen kan bli medlem i forumet.
Andre virksomheter og/eller personer kan søke om å bli assosiert medlem med møterett og
ingen stemmerett.
Paragraf 4. MEDLEMSAVGIFT.
Medlemmene betaler en fast avgift pr. år. Medlemsavgiften beregnes med utgangspunkt i
medlemsbedriftenes antall ansatte pr. 1. januar i året avgiften gjelder for.
Generalforsamlingen tar hvert år standpunkt til satsenes størrelse.
Paragraf 5. REGNSKAP.
Forumets regnskap avsluttes for hvert kalenderår og skal i revidert stand sendes
medlemmene senest 14 dager før generalforsamlingen avholdes.
Paragraf 6. GENERALFORSAMLING.
Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Innkallelse skal skje med minst 14 dagers varsel. Generalforsamlingen ledes av en valgt
møteleder.
På generalforsamlingen skal behandles:

1: Styrets beretning, revidert regnskap og fastsettelse av medlemsavgift.
2: Valg av leder, 2 – 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter.
Lederen velges for 1 år ad gangen. Styrerepresentantene velges for 2 år.
Vararepresentantene velges hvert år.
3: Valg av revisor
4: Saker som styret har besluttet å framlegge eller som noen medlemmer innen utgangen av
foregående kalenderår har anmodet om å få behandlet.
I generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Ved stemmelikhet utgjør møtelederens
stemme utslaget.
Paragraf 7. SEKRETARIAT.
Til å forestå den daglige virksomhet kan styret engasjere et sekretariat og fastsette dets
vilkår.
Paragraf 8. VEDTEKTSENDRINGER.
Forslag om forandringer i eller tillegg til vedtektene, må sendes medlemmene senest 14
dager før forslaget skal behandles på generalforsamlingen.
Forslaget må vedtas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 av de
møtendes stemmer.
Paragraf 9. OPPLØSNING.
Beslutning om Forumets oppløsning må, for å være gyldig, være fattet med 2/3 flertall av de
møtendes stemmer på 2 på hverandre følgende generalforsamlinger med minst 1 måneds
mellomrom. Samtidig bestemmes hvordan Forumets midler skal disponeres.

