VEDTEKTER FOR MOLDE NÆRINGSFORUM

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Molde Næringsforum.

§ 2 FORMÅL
MNF er en ideell interesseorganisasjon som ikke har som formål å drive økonomisk
virksomhet med tanke på overskudd. Molde Næringsforum skal arbeide for
medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter.
Foreningens formål er å fremme vekst og utvikling innen følgende områder:
- Industri
- Handel
- Privat tjenesteyting
- Reiseliv
- Utdanning
- Kommunikasjon
- Kultur
- Samarbeid i regionen
Foreningen vil også være et høringsorgan for Molde kommune i næringslivssaker.

§ 3 MEDLEMSSKAP
Medlemskap er åpent for alle næringsbedrifter og selvstendig næringsdrivende i
Molde kommune samt for kommunen.
Næringsbedrifter i regionen utenom Molde kommune som ønsker tilknytning til et
aktivt næringsmiljø og til den løpende informasjon som foreningen står for kan også
tegne medlemskap.

§ 4 STYRET OG STYRETS SAMMENSETNING
Foreningen skal ledes av et bredt sammensatt styre med 10 medlemmer, hvorav 2
plasser er forbeholdt ordfører og rådmann i Molde kommune.
Molde kommune skal ha 2 vararepresentanter, henholdsvis varaordfører og
assisterende rådmann. Det skal velges 4 prioriterte varamedlemmer for det øvrige
styret.
Styret skal fungere som et kontaktforum mellom Molde kommune og næringslivet.

Det skal tilstrebes at styresammensetningen for øvrig avspeiler medlemsmassen best
mulig.

Styrets leder og nestleder skal velges særskilt.
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Første år trekkes 4 av
styremedlemmene ut med en funksjonstid på 1 år av hensyn til kontinuiteten.

§ 5 STYRETS VIRKSOMHET
Styret har det overordnede ansvar for foreningen. Styret har strategisk, forvaltningsog kontrollmessig ansvar og skal fastsette planer utarbeide budsjetter, påse at
regnskap og kapitalforvaltning er forsvarlig og føre tilsyn med den daglige ledelse og
virksomheten for øvrig.
Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når styreleder finner det
nødvendig, eller når styrets medlemmer eller daglig leder ber om det.
Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer, eventuelt
varamedlemmer, er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme
Styret ansetter daglig leder, som forestår den daglige ledelsen av Molde
Næringsforum.

§ 6 DAGLIG LEDER

Daglig leder har ansvar for den daglige ledelsen av foreningen, dette omfatter all
løpende virksomhet med unntak for saker som er av uvanlig art eller av stor betydning
for foreningen Slike saker skal forelegges styret.
Daglig leder har ansvar for å forberede saker til styret og sette styrevedtak ut i livet.
Daglig leder har tale- og forslagsrett på styremøter.

§ 7 KONTINGENT
Foreningens økonomi baseres på årlige kontingent etter en nærmere oppsatt skala
basert på årsverk i bedriften.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§8 ÅRSMØTE
Det ordinære årsmøtet skal holdes innen utgangen av april måned hvert år og
innkalles med 14 dagers skriftlig varsel.

Følgende saker skal behandles:
1.

Årsberetning og regnskap samt budsjett.

2.

Valg av styre, styreleder, nestleder, varamedlemmer og revisor
samt valgkomité.

3.

Fastsetting av kontingent.

4.

Eventuelle saker som styret legger frem eller som er innkommet som forslag fra
medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved enkelt flertall. Ved stemmelikhet
avgjør møtelederens stemme. Stemmeberettigede på årsmøtet og ved
ekstraordinære årsmøter er de som har betalt medlemskontingent for det foregående
året, og som fortsatt er medlem, og nye medlemmer som har betalt kontingent innen
årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers skriftlig varsel av styret eller når
minst 10 medlemmer krever det.
§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer må fremsettes til styret minst 14. dager før ordinært
årsmøte. Vedtektsendringer kan bare vedtas når minst 1/3 del av medlemmene er
tilstede. Til vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte.
Hvis ikke et tilstrekkelig antall møter på ordinært årsmøte kan vedtektsendring vedtas
på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte.

§ 10 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av foreningen må fremmes for ordinært årsmøte og endelig
avgjøres ved senere ekstraordinært årsmøte, der minst 3/4 av de fremmøtte må
stemme for forslaget.
Foreningens aktiva ved oppløsningstidspunktet tilfaller forening/institusjon som har
tilsvarende formål som Molde Næringsforum.
Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 07.12.2006
§ 4 endret på Årsmøte 27.04.11 ( fra 8 til 4 varamedlemmer)
Endret på årsmøte 26.04.12 endring knyttet til § 6 ift arbeidsutvalg, samt to nye §: styrets virksomhet og
daglig leder. I tillegg ble det satt inn overskrifter på hver enkelt §.

