VEDTEKTER FOR BERGEN NÆRINGSRÅD
(Korrigert Ordinær Generalforsamling 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011)

§ 1 Formål
Foreningens formål er å fremme Bergens-regionens næringslivsinteresser. Foreningen skal
være partipolitisk nøytral og ikke befatte seg med arbeidstvistespørsmål.

§ 2 Medlemskap
Styret kan oppta som medlemmer:
a) Bedrifter
Under bedriftsmedlemskap betales ordinær kontingent, og det registreres medlemmer med
fulle medlemsrettigheter (derunder å avgi stemme ved personlig fremmøte på
generalforsamlingen) etter et differensiert system knyttet til bedriftenes størrelse, på følgende
måte:
•
•
•
•
•
•
•

Bedrifter med 1-10 ansatte (1 repr.)
Bedrifter med 11-50 ansatte (2 repr.)
Bedrifter med 51 – 100 ansatte (4 repr.)
Bedrifter med 101 – 200 ansatte (6 repr.)
Bedrifter med 201 – 500 ansatte (8 repr.)
Bedrifter med 501 og flere ansatte
Kollektive avtaler (1 repr. pr. medlem)

Bedriftene kan imidlertid under bedriftsmedlemskapet registrere ytterligere representanter
med fulle medlemsrettigheter til en lavere kontingentsats, som Generalforsamlingen til en
hver tid bestemmer.
b) Personmedlemskap
Personer som er knyttet til næringslivet og andre som styret antar kan tilføre foreningen
impulser av betydning. Styrets beslutninger om avslag på medlemsopptak begrunnes ikke.

§ 3 Utmeldelse, eksklusjon
Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31. desember.
Kreves noe medlem utelukket av foreningen, skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til
styret. Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet. Et
ekskludert medlem kan innanke saken til Generalforsamlingen, som avgjør den med simpelt
flertall. Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling.

§ 4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen for et år ad gangen. Kontingent som ikke er
betalt innen regnskapsåret kan, på styrets beslutning, medføre at medlemskapet blir strøket.

§ 5 Styret
Styret består av 7 medlemmer uten varamedlemmer - som alle velges av
Generalforsamlingen. Styrets leder og nestleder velges av Generalforsamlingen ved
separate valg for et år ad gangen. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år. Styreleder,
nestleder og styremedlemmer kan gjenvelges.
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§6
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer krever
det. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer
være tilstede. Der intet annet er bestemt i foreningens lover, har styret besluttende og
bevilgende myndighet på vegne av foreningen.

§7
Over alle styrets møter føres protokoll. Når intet annet er bestemt i vedtektene, fattes alle
beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør den fungerende styreleders
stemme utslaget.

§ 8 Rådgivende utvalg m.v.
Overensstemmende med foreningens virksomhet og formål, kan styret opprette utvalg
innenfor avgrensede fag-, bransje- eller saksområder. Slike utvalg kan enten ha permanent
karakter eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål. Utvalg
har rådgivende oppgaver i forhold til styret. Styret kan også på samme måte la andre
etablerte fag- eller bransjeorganisasjoner fungere som rådgivende instans for styret innen sitt
område. Til Generalforsamlingen orienterer styret om de utvalg som er i virksomhet.
Permanente utvalg kan innkreve separate avgifter o.l. for spesielle tjenester.

§ 9 Kontrollkomité
Styret forelegger revidert regnskap for en Kontrollkomité på 3 medlemmer, som har til
oppgave å vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og
vedtekter, og overensstemmende med gitte fullmakter.
Revisjon
Foreningens regnskaper skal revideres av statsautorisert revisor, som velges av Generalforsamlingen.

§ 10 Valgkomité
Valgkomitéen skal overfor Generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg. Valgkomitéen
består av 5 medlemmer som velges av Generalforsamlingen med en funksjonstid på 1 år.
Hvert år uttrer minst 1 av komitémedlemmene - av dem som har fungert lengst. Ved
sammensetning av Valgkomitéen tilstrebes best mulig bransjebredde. Likeledes bør
Valgkomitéen i sine kandidatforslag tilstrebe best mulig representasjon fra ulike bransjer - i
foreningens styrende og utøvende organer. Styret fastsetter egen instruks for Valgkomitéen.
Tillitsvalgte kan ikke ha mer enn 6 års sammenhengende funksjonstid i de enkelte verv - dog
medregnes ikke den tid noen tillitsvalgte fungerer som styreleder, i funksjonstiden som
styremedlem. Ingen kan gjenvelges til noe tillitsverv etter fylte 65 år. For legater og fonds
som behandles etter lov om Stiftelser og der foreningen skal oppnevne styremedlemmer,
følges aldersgrense og funksjonstidsbegrensninger i lov om stiftelser eller egne vedtekter.
Valgkomitéens forslag utsendes til medlemmene med de samme frister som innkallelsen til
Generalforsamling. Valgbar til Styret, Kontrollkomité og Valgkomité er kun personlige
medlemmer og de personer som er registrert under et bedriftsmedlemskap.

§ 11 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Den innkalles av styret med minst 14
dagers varsel ved skriftlig melding til foreningens medlemmer. Innkallingen skal også
inneholde saksliste for Generalforsamlingen. Stemmerett ved Generalforsamlingen har
personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer. For bedriftsmedlemmer tilligger stemmeretten
de personlig fremmøtte som er registrert under bedriftsmedlemskapet.
I Generalforsamlingen kan bare behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.
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§ 12 Ordinær Generalforsamling
Ordinær Generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinær
Generalforsamling innkalles så ofte styret finner det påkrevd eller når minst 50 medlemmer
skriftlig krever det.

§ 13
Den Ordinære Generalforsamling skal behandle:
1. Styrets årsberetning
2. Reviderte årsregnskaper for foreningen,
sammen med Kontrollkomitéens uttalelse. Honorar til styrets medlemmer/varamedlemmer
3. Budsjett for inneværende år
4. Regnskap og budsjett for Understøttelseskassen, jfr. § 11 i vedtekter for
Understøttelseskassen
5. Kontingent
6. Saker som styret eller foreningsmedlem ønsker forelagt Generalforsamlingen.
Medlemmer må skriftlig melde slike saker for styret minst en måned før frist for innkalling
til Generalforsamlingen
7. Følgende valg:
a. Styret
b. Styreleder og nestleder
c. Revisor
d. Kontrollkomité
e. Valgkomité
f. Valg til andre styrer og utvalg som det tilligger Generalforsamlingen å velge, jfr. også
Valgkomitéens innstilling.
Til gyldig valg av styreleder og nestleder kreves minst halvdelen av de avgitte stemmer.
Omvalg og øvrige valg avgjøres ved simpelt flertall. Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes
krav om det.

§ 14 Vedtektsendringer
Forslag til forandring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på Ordinær eller
Ekstraordinær Generalforsamling. Likeledes kan foreningens medlemmer fremsette forslag til
endring, når det skjer ved skriftlig forslag til styret innen 31/12. Forslagene meddeles
foreningens medlemmer samtidig med innkallelsen til Generalforsamling. Vedtektsendringer
krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på Generalforsamlingen. Blanke stemmer ansees
som ikke avgitte stemmer.

§ 15 Oppløsning ved fusjon
Forslag om oppløsning av foreningen for å inngå i fusjon o.l. med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål, behandles etter reglene i § 16. Andre forslag om
oppløsning kan fremsettes av styret eller av minst 50 av foreningens medlemmer. Slike
forslag skal være skriftlige og begrunnede, og skal sendes foreningens medlemmer minst en
måned før frist for innkalling til første Ordinære Generalforsamling, der forslaget skal
behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende Ekstraordinære Generalforsamling,
som innkalles med en måneds varsel. For å vedta forslaget kreves minst 3/4 av de avgitte
stemmer i hver av de to Generalforsamlinger.
Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i
disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved
styrebeslutning.

§ 16 Foreningens midler ved oppløsning
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal Generalforsamlingen
treffe beslutning om anvendelsen til andre foreninger, institusjoner eller til tiltak som
samsvarer med foreningens formål.
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