Vedtekter for Gildeskål Næringsforum
Siste forslag endret 13.04.18

§1

Formål

Gildeskål Næringsforum er en medlemsorganisasjon med følgende hovedformål:
Å være samarbeidsorgan for næringslivet i Gildeskål, høringsinstans for offentlige
myndigheter og pådriver for utviklingen av et konkurransedyktig og inkluderende næringsliv
og bygdesamfunn.

§2

Medlemmer

Som medlem i Gildeskål Næringsforum kan opptas bedrifter, foretak og organisasjoner i
Gildeskål og bedrifter som har særskilt interesse for å bli medlem hos næringsforumet.
Gildeskål Næringsforum kan også tilby kollektivt medlemskap for grupper av bedrifter og
virksomheter. Generalforsamlingen fastsetter nærmere bestemt kontingent og
representasjon for kollektivet medlemmer.
Gildeskål Næringsforum kan benytte sitt medlemsregister overfor eksterne interessenter og
adresseringsforetak, forutsatt at det ikke skader medlemmenes interesser.

§3

Medlemskontingent/serviceavgift

Medlemmene er forpliktet til å betale årets medlemskontingent /serviceavgift innen 1. mars
inneværende år.
Medlemmene skal på forespørsel sende oppgave til Gildeskål Næringsforum over antall
årsverk som grunnlag for fastsettelse av medlemskontingent/serviceavgift.
Styret kan styrke medlemmer som ikke har betalt årskontingent ved årets utløp, etter at
varsel om medlemskapsopphør er gitt.

§4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Gildeskål Næringsforums høyeste myndighet. Generalforsamlingen
skal avholdes hvert år innen 30 april. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers
varsel. Med innkallingen skal saksliste, styrets årsberetning, regnskap, samt valgkomiteens
innstilling.
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være innkommet til styret senest
1. mars. Særskilte bestemmelser gjelder for forsalg om vedtektsendringen og oppløsninger,
jfr.§§ 8 og 9.
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Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av referent og undertegner av protokoll
Styrets årsberetning
Regnskap og revisors beretning
Fastsetting av årlig medlemskontingent / Serviceavgift
Innkomne forslag
Valg av styre
Valg av leder og nestleder i styret
Valg av valgkomiteen

Medlemmene er representert med 1 stemme hver. Styreleder ledere
generalforsamlingen.

§5

Ekstraordinære generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av
medlemmene krever det.

§6

Styret

Gildeskål Næringsforum skal ha et styre på inntil 5 medlemmer, samt ett varamedlem.
Varamedlem innkalles til styremøter og har tale, men ikke stemmerett.
Styret velges blant medlemmene.
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

§7

Styrets Arbeid

Styret forvalter selskapets anliggender i samsvar med bestemmelser og fullmakt gitt av
generalforsamlingen, og sørge for en tilfredsstillende organisasjon av virksomheten.
Styret jobber i samsvar med strategisk næringsplan for kommunene, og lager egen årlig
handlingsplan for virksomheten etter årsmøte.
Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når leder finner det nødvendig,
eller når minst to styremedlemmer ber om det.
Men Innkalling følger saksliste.
Styret er beslutningsdyktig når tre av styremedlemmer, eventuelt varamedlemmer er
tilstede. Ved stemmelikhet her leder dobbeltstemme.
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§8

Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av generalforsamlingen. Forslag til
vedtektsendring må være sendt til styret innen 1 februar.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§9

Fusjon eller oppløsning

Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring.
For å beslutte Gildeskål Næringsforum fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av
samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 dagers varsel til
ekstraordinær generalforsmaling, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de fremmøtte.

§ 10

Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft pr.13 april 2018.
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