VEDTEKTER FOR GRATANGEN NÆRINGSFORUM

§ 1. Navnet skal være Gratangen Næringsforum
§ 2. Forumets formål er å ivareta og videreutvikle næringslivet, arbeide med saker som er av
interesse for næringslivet og være et kontaktskapende og sosialt samlingspunkt.
Gratangen Næringsforum skal bl.a.:
- ivareta medlemmenes felles interesser, samt medlemsbedriftenes særinteresser
- arbeide for økt samhold, samarbeid, kontakt informasjons- og erfaringsutveksling, ideskaping og
forståelse mellom medlemmene og andre næringsdrivende i kommunen/regionen
- arbeide for og fremme næringslivets rammebetingelser
- iverksette tiltak, arrangementer og møter av næringspolitisk og faglig karakter
- informere og orientere medlemsbedrifter, media, publikum, samt det offentlige ang. saker som er
av betydning for næringsutvikling
- medvirke til å skape forståelse for spørsmål av betydning for næringslivets virksomhet i samfunnet
- søke kontakt med næringsforum/-foreninger i andre kommuner.
§ 3. Som medlem tas opp alle bedrifter, offentlige foretak, selvstendig næringsrivende,
enkeltpersoner og lag og foreninger.
Innmeldelse skjer ved betaling av medlemskontingent.
Utmelding skjer skriftlig til styret.
§ 4. Medlemskontingent fastsettes av generalforsamling.
§ 5. Innen forumet kan det ved styrets samtykke opprettes underutvalg som arbeider med
særinteresser.
Utvalget velger selv leder som kan møte på styremøter etter innkalling.
§ 6. Styret skal bestå av 3-5 ordinære medlemmer. 2 av medlemmene velges for 2 år av gangen,
mens 2 av medlemmene velges for 1 år ved første gangs valg. Deretter velges representantene for 2
år.
Leder og kasserer velges av generalforsamlingen, mens styret konstituerer seg selv. I tillegg velges
autorisert regnskapsfører.
§ 7. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai. Innkalling skal skje med 1
måneds varsel og med angivelse om hvilke saker som skal behandles.

Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når minimum 1/3 av medlemmene møter. Med unntak av §
10.

Generalforsamlingen skal behandle:
1. Styrets beretning for forumets virksomhet foregående år.
2. Revidert regnskap
3. Øvrige innkomne saker som fremlegges av/for styret.
Saker som skal behandles av generalforsamlingen må være styret i hende innen 14 dager før
møtedato.
4. Valg.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger
det.
§ 9. Vedtektsendringer kan bare vedtas av generalforsamling og da med 2/3 flertall. Frist for
innsendelse av forslag til vedtektsendringer er 14 dager før generalforsamling.
§ 10. Oppløsning av forumet kan bare vedtas av generalforsamlingen, og ved at minst 2/3 av
medlemmene stemmer for det.
Dersom mindre enn 2/3 av medlemmene møter, kan ny ekstraordinær generalforsamling innkalles,
og gyldig vedtak om oppløsning kan da vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte, stemmeberettige
medlemmer.

