VEDTEKTER FOR STEIGEN NÆRINGSFORUM
Fastsatt av stiftelsesmøtet 31. mars 2009. Endret av årsmøtet 15. februar 2010 og 16. februar 2017.
§ 1 – Formål
Steigen Næringsforum har som overordnet målsetting å være profesjonell interesseorganisasjon for
næringslivet i Steigen og omegn. Steigen Næringsforum er en frittstående og uavhengig organisasjon,
basert på medlemskap.
Gjennom følgende delmål skal Steigen Næringsforum oppfylle den overordnede målsettingen:










Bidra til å styrke og videreutvikle det eksisterende næringsliv i Steigen og omegn.
Arbeide for nye etableringer og knoppskyting.
Stimulere til samarbeid mellom virksomheter, samt med kommunen eller andre offentlige
organisasjoner, når dette kan bidra til å realisere foreningens og medlemmenes mål, uten at
det bidrar til konkurransevridning innenfor næringslivet i kommunen.
Videreutvikle samarbeidet med bedrifter og kommuner utenfor Steigen når det kan bygge
opp under Steigen Næringsforums og medlemmenes måloppnåelse.
Delta med næringspolitiske innspill i offentlige høringer samt initiere egne utspill overfor
kommunale og andre offentlige myndigheter, når det tjener medlemmenes felles interesser.
Markedsføre kommunen som arena for næringsvirksomhet, bosted og kultur.
Bidra til å redusere uønsket handelslekkasje fra kommunen.
Drive næringsrettet informasjons- og kompetansestyrkende virksomhet overfor
medlemmene.

§ 2 – Medlemskap
Steigen Næringsforum kan oppta som medlemmer bedrifter i Steigen og omegn, og andre
organisasjoner som berører lokalt næringsliv, som for eksempel utdanningsinstitusjoner og offentlige
virksomheter.
Medlemmene er forpliktet til å betale årskontingent i henhold til årsmøtets bestemmelser og innen
fristen som styret bestemmer ved fakturering. Medlemmer som misligholder denne forpliktelsen kan
styret stryke som medlem, men først 1 – ett – år etter at fristen er utløpt og etter begrunnet varsel til
medlemmet.
Utmeldelse som medlem må skje skriftlig til styret innen 31. oktober og trer da i kraft fra
førstkommende årsskifte.
§ 3 – Styret og styrets sammensetning
Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, som alle velges av
årsmøtet for en funksjonsperiode på 2 år. Styreleder velges på årsmøtet ved eget valg for 1 år.
§ 4 – Styrets virksomhet
Styret skal forestå den daglige driften av Steigen Næringsforum i henhold til organisasjonens
vedtekter og årsmøtets eller medlemsmøtets vedtak.
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Styreleder leder styret og registreres også i Brønnøysundregistrene som organisasjonens daglige
leder, så lenge Steigen Næringsforum ikke har ansatt leder som ivaretar daglig drift.
Foreningens firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem. Daglig leder tildeles prokura.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen med mindre annet er
bestemt i vedtektene.
§ 5 – Revisjon og valgkomite
Foreningens regnskap skal revideres av 1 revisor, som velges av årsmøtet med funksjonstid på 1 år.
Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, hver valgt for 3 år, slik at ett medlem er på valg hvert år.
Lengst sittende medlem er leder.
Forslag på medlemmer til valgkomiteen fremmes av styret overfor årsmøtet.
Valgkomiteen skal foreslå kandidater til samtlige øvrige valg som skal foregå på årsmøtet. I sine
forslag på kandidater skal valgkomiteen tilstrebe en sammensetning av styret som ivaretar
kjønnsmessig, bransjemessig og geografisk balanse.
Dersom foreningen innfører honorering av tillitsvalgte, skal valgkomiteen foreslå honorarets
størrelse overfor årsmøtet.
§ 6 – Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste organ og innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til
medlemmene. Saksdokumentene og valgkomiteens innstilling skal følge innkallingen. Årsmøtet skal
avholdes innen 30. april.
Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles av årsmøtet.
Samtlige frammøtte medlemmer har stemmerett på årsmøtet, med følgende antall stemmer:
1 stemme pr. bedrift i kontingentkategori 1
2 stemmer pr. bedrift i kontingentkategori 2
3 stemmer pr. bedrift i kontingentkategori 3
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret bestemmer det eller når kravet er fremsatt skriftlig
av minst 25 % av medlemmene, og med samme prosedyre og frister for innkalling som for ordinært
årsmøte.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Konstituering av årsmøtet
a. Valg av møteleder
b. Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. Revidert regnskap
4. Styrets årsmelding
5. Neste års budsjett og handlingsplan til orientering
6. Fastsetting av neste års medlemskontingent
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7. Fastsetting av eventuelt honorar til tillitsvalgte
8. Innkomne saker
- saker som styret eller foreningsmedlem ønsker forelagt årsmøtet og som er innmeldt til
styret minst 1 måned før annonsert årsmøte.
9. Vedtektsendringer
10. Valg
a. Styrets leder
b. Styremedlemmer
c. Varamedlemmer i prioritert rekkefølge
d. Revisor
e. Valgkomite
§ 7 – Medlemsmøte
Styret kan innkalle til medlemsmøte når styret finner det nødvendig eller mer enn 4 medlemmer ber
om det. Vedtektsfestet medlemsmøte innkalles med 14 dagers varsel. Saklisten skal kunngjøres
samtidig med innkallingen.
Medlemsmøtet skal kunne gi innspill og råd til styret i saker som er utenfor årsmøtets dagsorden.
Løpende kontakt med medlemmene i form av informasjonsmøter, kurs og sosiale treff er ikke å
definere som vedtektsbestemte medlemsmøter.
§ 8 – Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring kan fremsettes av styret på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Vedtektsendring krever minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Blanke stemmer anses som
ikke avgitte.
§ 9 – Oppløsning eller fusjon
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 25 % av foreningens medlemmer.
Forslagene skal være skriftlige og begrunnede og skal sendes styret minst 1 måned før det ordinære
årsmøtet som skal behandle saken. Endelig avgjørelse om oppløsning skal treffes på et etterfølgende
ekstraordinært årsmøte.
For gyldig vedtak kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene i hvert av de to årsmøtene.
Forslag om fusjon med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål behandles etter samme
bestemmelser som ved oppløsning.
§ 10 – Foreningens midler ved oppløsning
Dersom det ved foreningens oppløsning foreligger formue, skal årsmøtet treffe beslutning om
anvendelse av denne. Formuen skal i så fall søkes anvendt til aktivitet som mest mulig er i samsvar
med Steigen Næringsforums formål og skal i størst mulig grad tilbakeføres til de miljøer eller formål
som tilførte verdiene.
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