
Vedtekter Surnadal Næringsforening 
Vedtatt på konstituerende årsmøte den  

 

§ 1 Foreningens navn er Surnadal Næringsforening  

 

§2 Surnadal Næringsforening skal: 

§2.1 Være en bransjemessig uavhengig interesseorganisasjon for næringslivet i Surnadal 

§2.2 Fremme samarbeid og kommunikasjon innenfor næringslivet i Surnadal og mellom  

næringslivet og Surnadal kommune. 

§2.3 Være kontaktledd til felles eksterne forbindelser. 

§2.4 Være pådriver overfor kommune, fylke, stat og bransjeorganisasjoner innenfor  

næringsrelaterte saksområder og næringspolitiske spørsmål. 

§2.5 Være høringsinstans og rådgiver for kommuneadministrasjon og politisk ledelse  

i næringsspørsmål. 

§2.6 Aktivt bidra til videreutvikling av strategisk næringsplan og handlingsprogram. 

§2.7 Samordne muligheter for kompetanseutvikling på medlemmenes fellesområder. 

  

§3 Stiftelse, medlemmer, møte- forslags- og stemmerett 

§3.1 Surnadal næringsforening stiftes av de enkelte næringsdrivende i Surnadal på 

stiftelsesmøte. Alle som driver med næring i Surnadal med ligningsmessig rapporteringsplikt, 

kan tegne seg som medlemmer. Hvert medlem har en stemme på stiftelsesmøtet. 

 

§4. Styre, årsmøte, medlemsrettigheter 

§4.1 Surnadal næringsforening skal ha et styre på 6-8 personer og ingen varamenn 

§4.2 Styret bør ha en næringsmessig tilpasset sammensetning   

 

3 av styremedlemmene velges for 1 år på stiftelsesmøtet. For øvrig er  

styremedlemmer på valg etter to års virke. Styreleder velges blant styremedlemmer for 1 år 

på stiftelsesmøtet. Styreleder velges årlig. Forslag til styremedlemmer og styreleder kan  

fremsettes av enkeltmedlemmer direkte og /eller fra bransjeforeninger. Det velges  

3 medlemmer til valgkomité.  1 av medlemmene av valgkomiteen velges for 1 år på 

stiftelsesmøte. For øvrig er medlemmer av valgkomiteen på valg etter 2 års virke. Revisor 

velges for 1 år av gangen.  

 

§4.3 Årsmøte avholdes hvert år, innen utgangen av mai det påfølgende år. Innkalling til 

årsmøtet skjer skriftlig med minst 14. dagers varsel.  

 

Årsmøtet skal behandle:  

1. fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av  

overskudd eller dekning av underskudd iht. den fastsatte balanse.  



2. Valg av styre, styreleder og revisor 

3. saker som forøvrig er lagt frem av styret innen en måned før ordinært årsmøte 

 

§4.4 Alle medlemmer har møte- og talerett på foreningens medlemsmøter, samt møte-, tale-  

og stemmerett på årsmøter. Medlemmer har forslagsrett til foreningens løpende  

aktiviteter og organisering og kan sette frem forslag til saker for behandling på  

styre - og årsmøter. Hvert medlem har en stemme på årsmøte. Rettigheter som medlem  

oppnås ved betalt medlemskontingent 

 

§5 Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av foreningens styre 

 

§6 Oppsigelse av medlemskap 

Utmeldelse av foreningen skjer skriftlig. Utmelding har først virkning fra året etter 

utmeldelsen. 

 

§7 Medlemsmøte 

Medlemsmøter skal holdes så ofte styret finner det nødvendig, eller når det skriftlig 

forlanges av minst 3 medlemmer. I medlemsmøtene skal styret søke å orientere om styrets 

arbeide, arrangere foredrag av felles interesse, og ta opp aktuelle temaer som fremmer 

foreningens utvikling.   

 

§8 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på årsmøte eller av ekstraordinært  

årsmøte med 2/3 av avgitte stemmer. Forslag om oppløsing skal snarest bringes videre til 

medlemmene etter at det er mottatt, senest 14 dager før møtedato.  

 

*** 


