VEDTEKTER FOR AUKRA NÆRINGSFORUM
Sist endret: 15.3.2012
§1 NAVN
Organisasjonens navn er Aukra Næringsforum.
§2 FORMÅL
Aukra Næringsforum er en idealistisk, partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har som formål å
fremme utvikling innen næringslivet i kommunen, samt innen utdanning, samferdsel, kultur og samarbeid
i regionen.
Aukra Næringsforum skal:
1. Være pådriver for videreutvikling av det eksisterende næringsliv
2. Legge til rette for ny næringsvirksomhet
3. Utvikle og følge opp prosjekter
4. Være forum for nettverksbygging og rådgivning
5. Arbeide for samhold og samarbeid mellom medlemsbedriftene
6. Formidle informasjon mellom næringen, allmennheten og offentlige organer.
7. Yte medlemmene tjenester og bistand
§3 MEDLEMSKAP
Medlemskap er åpent for alle bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Aukra kommune, samt for
kommunen. Et medlem gir en stemme. Utmelding skal skje skriftlig innen utgangen av året.
Bedrifter i regionen, utenom Aukra kommune, som ønsker tilknytning til et aktivt næringsmiljø og til den
løpende informasjon Aukra Næringsforum innehar, kan også tegne medlemskap.
§4 STYRET
A. Aukra Næringsforum ledes av et styre med 5-7 medlemmer.
B. Det skal tilstrebes at styresammensetningen avspeiler medlemsmassen best mulig.
C. Styremedlemmene velges av årsmøtet. Styremedlemmene velges i utgangspunktet for 2 år, og
vararepresentantene for 1 år. For at ikke alle styremedlemmene blir på valg samtidig kan årsmøtet velge et
styremedlem for ett år.
D. Styrets leder og nestleder skal velges særskilt for hvert år
E. Ordføreren i Aukra kommune har møte- og talerett i styremøtene til Aukra Næringsforum.
F. Styret er beslutningsdyktig dersom minst 2/3 av styremedlemmene er til stede. Styret avgjør alle saker
ved alminnelig flertall.
G. Varamedlem innkalles ved forfall fra styremedlemmer.
H. Styret skal trekke opp hovedlinjer for Aukra Næringsforums arbeid.

§5 KONTINGENT
Aukra Næringsforums økonomi baseres på den årlige kontingenten og bidrag fra kommunen.
Medlemskontingenten beregnes etter en oppsatt skala basert på antall årsverk, og den fastsettes hvert år
av årsmøtet uavhengig av reglene for vedtektsendringer.
§6 ÅRSMØTE
A. Årsmøtet er Aukra Næringsforums høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars
måned. Det innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel.
B. Årsmøtet er beslutningsdyktig så sant det er lovlig innkalt.
C. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet.
D. Alle saker, bortsett fra i de tilfeller der vedtektene bestemmer noe annet, avgjøres av alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme utslagsgivende.
E. Det ordinære årsmøtet behandler følgende saker:
1. Konstituering og valg av møteleder.
2. Godkjennelse av årsberetning.
3. Godkjennelse av revidert regnskap.
4. Budsjett- og kontingentfastsettelse.
5. Innkomne saker (må være innkommet innen utgangen av februar måned).
6. Valg av styre.
7. Valg av leder og nestleder.
8. Valg av revisor.
9. Valg av valgkomité med tre medlemmer som velges for 3 år, en går ut hvert år
§7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
A. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles skriftlig av styret med minst 14 dagers varsel, eller dersom minst
1/3 av medlemmene krever det.
B. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som er nevnt i innkallelsen. Bortsett fra dette gjelder
de samme regler som for ordinært årsmøte.
§8 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endringer eller tillegg til disse vedtekter må framlegges for ordinært eller ekstraordinært
årsmøte innen de varslingsfrister som er gitt for disse. Vedtektsendringer kan bare vedtas når minst 1/3
av medlemmene er til stede, og det kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Hvis ikke tilstrekkelig antall
medlemmer møter på ordinært årsmøte, kan vedtektsendringer vedtas på ekstraordinært årsmøte med
minst 2/3 flertall av de fremmøtte.
§9 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Aukra Næringsforum må fremmes for ordinært årsmøte, med endelig
avgjørelse på ekstraordinært årsmøte der det kreves minst 3/4 flertall for forslaget. Samtidig skal det
bestemmes hvordan Aukra Næringsforums midler skal disponeres.
Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 06.05.04 og revidert på årsmøtene 17.03.11 og
15.03.12

