Vedtekter for foreningen Nordic 10-10
Vedtatt i stiftelsesmøte 28.02.2018
§1
Foreningens navn
Foreningens navn er Nordic 10-10.
§2
Formål
Foreningens formål er å sørge for at verktøyet CII 10-10 drives og gjøres tilgjengelig for bruk
av foreningens medlemmer som grunnlag for forbedring i prosjekter, virksomheter og
bransje. Foreningen har ikke erverv til formål.
§3
Medlemskap
Foreningen kan oppta som medlemmer juridiske enheter og fysiske personer som støtter
foreningens formål.
§4
Utmeldelse og eksklusjon
Utmeldelse må skje skriftlig til Nordic 10-10 innen 31. desember året før medlemskap ønskes
avsluttet. Uttredende medlemmer har ikke krav på noen av foreningens midler.
Styret kan ekskludere et medlem som vesentlig misligholder de pliktene medlemskap i
foreningen medfører. Medlemmet kan skriftlig påklage vedtaket innen fire uker etter vedtak,
klagen legges da frem for årsmøtet og avgjøres med alminnelig flertall.
§5
Kontingent
Kontingent fastsettes årlig av årsmøtet og kan differensieres avhengig av medlemmenes
størrelse, kategori, bransje, osv. Medlemmer som er med å etablere foreningen betaler en
engangsinvestering. Engangsinvesteringens størrelse er satt til:
•
•
•

Virksomheter med flere enn 1.000 ansatte; 50.000 kroner
Virksomheter med 100-1.000 ansatte: 25.000 kroner
Virksomheter med færre enn 100 ansatte og bransjeforeninger/andre ikkekommersielle organisasjoner: 15.000 kroner

Medlemmer som melder seg inn etter at foreningen er etablert vil betale kontingent som
fastsatt av årsmøtet.
§6
Styre og styrets arbeid
Foreningen skal ha et styre bestående av mellom fem og ni medlemmer, som alle velges av
årsmøtet (det første styret velges av stiftelsesmøtet). Årsmøtet velger også styreleder, og
både styret og styreleder skal være ansatt i medlemsvirksomheter. Begge velges for ett år av
gangen, men kan gjenvelges.
Styret har ansvaret for at foreningen blir forvaltet tilfredsstillende i den grad ansvaret ikke
uttrykkelig er lagt til årsmøtet. Styret skal sørge for at foreningen har en daglig leder eller
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driftsorganisasjon som ivaretar driften av foreningen. Styret skal føre tilsyn med den daglige
ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.
Styret har besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen. Styrets leder og
daglig leder kan i fellesskap forplikte foreningen ved sine underskrifter.
Styremøter avholdes når styreleder finner det nødvendig eller hensiktsmessig eller når to
styremedlemmer krevet der. Styret et beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets
medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
§7
Regnskap og revisjon
Foreningens ledelse skal sørge for at det føres regnskap for foreningens inntekter og
utgifter. Årsmøtet avgjør om regnskapet skal revideres av revisor, evt. statsautorisert
revisor.
§8
Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes årlig innen utgangen av april måned. Alle foreningens
medlemmer har møterett i årsmøtet for én representant og hver representant har én
stemme. Styreleder eller daglig leder skal innkalle til årsmøtet med minst en ukes frist.
Innkallingen skal definere sakslisten for årsmøtet og inneholde nødvendige sakspapirer.
Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger i saker som ikke er angitt i innkallingen.
Årsmøtet ledes av styrets leder, med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Alle
vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmer som er representert. Det skal under
møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som
gjøres av årsmøtet.
Saker som normalt skal behandles i årsmøtet:
•
•
•
•
•
•

Styrets årsberetning.
Årsregnskap, evt. med revisjonsrapport.
Budsjett for inneværende år.
Fastsettelse av kontingent.
Innkomne forslag.
Valg av styremedlemmer og styreleder.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret finnet det nødvendig eller dersom
medlemmer som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det for å behandle
en særskilt sak.
§9
Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtekter kan fremsettes av styret for vedtak på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Foreningens medlemmer kan skriftlig fremsette forslag til endring i
vedtektene innen 31.12. Forslag til vedtektsendringer meddeles foreningens medlemmer
samtidig med innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte
stemmer på årsmøtet. Blanke stemmer ansees som ikke-avgitte stemmer.
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§10 Oppløsning og anvendelse av foreningens midler ved oppløsning
Foreningens virksomhet kan opphøre når minst halvparten av medlemmene og minst 2/3 av
de stemmer som er representert, stemmer for det i ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
Dersom dette ikke oppnås, kan foreningen oppløses på neste årsmøte ved simpelt flertall av
de stemmer som er representert. Ved foreningens oppløsning skal årsmøtet treffe
beslutning om anvendelse av eventuelle midler/formue. Midlene skal fortrinnsvis disponeres
til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer med foreningens formål.
Midlene kan ikke utdeles til medlemmene.
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