Vedtekter for Styrenettverket i Vestfold
Foreningen navn er:Styrenettverket i Vestfold og ble stiftet 17.03. 2009

§1

Formål

Styrenettverket i Vestfold skal være en tverrfaglig forening for alle som er interessert i
styrearbeid.
Nettverket skal:



§2

Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi
Skape en møteplass for eiere, styremedlemmer og interesserte i styrearbeid
Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og mellomstore bedrifter i Vestfold.
Organisatorisk tilknytning og medlemmer

Styrenettverket i Vestfold er en frittstående forening som består av 3 følgende medlemmer:
Vestfold krets av Den Norske Advokatforening, Econa Vestfold og Tekna avd. Vestfold.
Styrenettverket har en arbeidsgruppe som har ansvaret for nettverkets aktiviteter.

§3
Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer av de 3 organisasjonene er valgbare til nettverkets arbeidsgruppe.
Medlemmer av arbeidsgruppen utnevnes av lokallagenes styre.

§4
Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§5
Årsmøte
Årsmøtet som holdes hvert år i april/mai måned og er Styrenettverket i Vestfolds høyeste
myndighet.
Årsmøtet innkalles av arbeidsgruppen med minst 1 måneds varsel, til styrene i de deltakende
organisasjoner som utnevner hver sin representant.
Alle 3 representanter må være tilstede for at årsmøte skal være vedtaksført. Hver
representant har 1 stemme.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§6
Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
Behandle Styrenettverket i Vestfolds årsmelding
2.
Behandle Styrenettverket i Vestfolds regnskap i revidert stand
3.
Behandle innkomne forslag
4.
Fastsette kontingent
5.
Vedta Styrenettverket i Vestfolds budsjett
6.
Velge:
a) Leder og kasserer
b) Revisor

§7

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når arbeidsgruppen bestemmer det, eller styret i en av
foreningene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§8

Arbeidsgruppen

Styrenettverket i Vestfold ledes av en arbeidsgruppe (4-8 medlemmer) som er høyeste
myndighet mellom årsmøtene.
De samarbeidende foreningene Siviløkonomene, Tekna og Advokatforeningen har rett til
minst en plass i arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen skal:
1.
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
3.
Administrere og føre nødvendig kontroll med Styrenettverket i Vestfolds økonomi i
henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.
Representere Styrenettverket i Vestfold utad.
Arbeidsgruppen skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av medlemmene
forlanger det.
Arbeidsgruppen er vedtaksfør når et flertall av medlemmer er til stede. Vedtak fattes med
flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§9
Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 10 Oppløsning
Oppløsning av Styrenettverket i Vestfold kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av
Styrenettverket i Vestfold. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i
tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 9.

