
 

 
 

 
VEDTEKTER FOR MOSS INDUSTRI- OG NÆRINGSFORENING 
Vedtatt 7. mai 1968, sist endret 24. februar 2015. 
 
Moss Industri- og Næringsforening er en forening for industri- og andre næringsverksomheter med 
sete (verneting) i Mosseregionen. 
 
§ 1. Formål. 
Moss Industri- og Næringsforening har til formål: 
 

 Å ivareta og fremme medlemmenes interesser innad og utad overfor myndigheter og 
publikum. 

 Å virke til styrkelse av solidaritet, samarbeid og god omgangstone mellom medlemmene. 

 Å støtte medlemmenes interesser i alle spørsmål hvor foreningens ansvarlige organer finner 
dens medvirkning, uttalelser eller initiativ påkrevet. 

 Å avholde møter, eventuelt med foredrag, til behandling av felles eller allmenne spørsmål 
som kan være av interesse for medlemmene. 

 
Foreningen befatter seg ikke med ivaretakelse av spørsmål som hører under arbeidstvistloven. 
 
§ 2. Medlemskap. 
Medlemmer kan kun opptas etter innbydelse av styret.  Medlemmer kan være 
næringslivsvirksomheter, enkeltpersoner med særskilt interesse for næringslivet samt institusjoner 
med særskilt interesse for næringsliv. Utmeldelse skal skje skriftlig.  
 
Hvert medlem har en stemme.  Alle medlemmer kan velges til styret og utvalg i foreningen.  
 
For bedrifter og institusjoner representeres disse i foreningen ved daglig leder eller den person som 
utpekes fra bedrift/institusjon.  Alle bedrifter og institusjoner har anledning til å delta på møter og 
arrangementer med flere personer som er knyttet til virksomheten. Hovedkontaktperson for 
bedrift/institusjon noteres hos foreningens sekretariat.       
 
Æresmedlemmer kan etter enstemmig innstilling av styret utnevnes ved beslutning av 
generalforsamlingen.  Æresmedlemmer er fritatt for kontingent. 
 
Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen med 2/3 flertall av de fremmøtte med tillegg av 
fullmakter utelukke et medlem som ved sin opptreden skader foreningen eller som man finner ikke 
passer inn i den.  Ved manglende betaling av kontingent eller bespisning på medlemsmøtene kan 
utelukkelse fattes avstyret med kvalifisert flertall. 

 
§ 3. Foreningens organer. 
Foreningens organer er generalforsamling og styre. 

 
§ 4. Styret. 
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer, til sammen 5 personer, samt ett møtende 
varamedlem. 
 
Generalforsamlingen velger styret.  Lederen velges hvert år.  Nestleder, som veksler hvert år, utpekes 
innen styret på et fulltallig styremøte.  For øvrig er styret beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer 



 

er til stede.  Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall.  Over styrets forhandlinger føres det 
protokoll. 
 
Styremedlemmer velges for 2 år, unntaksvis for 1 år slik at det på annenhver generalforsamling 
velges henholdsvis 2 og 3 medlemmer av styret.  Ingen av de tillitsvalgte bør ha lengre 
sammenhengende funksjonstid enn 6 år i hvert av de valgte tillitsverv.  Etter å ha fungert som leder 
og/eller styremedlem i 4 år, er vedkommende berettiget til å frasi seg gjenvalg.  Virksomheter av 
forskjellig størrelsesorden bør så vidt mulig være representert i styret.  Det bør også tilstrebes 
mangfold av bransjer. 
 
Styret bestemmer om det skal ansettes daglig leder eller sekretær.  Styret fastsetter godtgjørelse og 
bestemmer arbeidsområde i skriftlig instruks.  Foreningen forpliktes ved underskrift av styreleder 
eller den person i styret som styreleder utpeker.  Alternativt kan daglig leder utpekes av styreleder 
med fullmakter innenfor rammen av vedtatte budsjetter. 

 
§ 5. Generalforsamlingen. 
Foreningsåret følger kalenderåret.  Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av februar og 
innkalles med 14 dagers varsel. 
 
Beretning, regnskap og forslag til budsjett med kontingent tilstilles samtidig. 
 
Generalforsamlingen ledes av styreleder eller i dennes frafall av nestleder.  
 
Generalforsamlingen behandler: 
 

 Styrets årsberetning og regnskap. 

 Styrets forslag til budsjett med kontingent.   

 Valg av styremedlemmer. 

 Valg av revisor.  Generalforsamlingen kan beslutte enten intern eller ekstern revisor. 

 Valg av valgkomitémedlemmer. 
 
Saker som forelegges av styret eller som minst 3 medlemmer har forelagt for styret innen 1. 
februar med ønske om å få saken behandlet på generalforsamlingen.   
 
Valg av styreleder skal skje skriftlig dersom det foreligger mer enn ett forslag.  Andre valg 
foregår ved akklamasjon under forutsetning av at ingen krever skriftlig votering og det ikke 
innkommer forslag på andre enn de personene som valgkomitéen har foreslått. 
 
Hvert år velger generalforsamlingen en valgkomité bestående av 2 medlemmer som tidligere må ha 
innehatt styreverv, fortrinnsvis tidligere styreledere.  Valgkomitéen har som oppgave å fremme 
forslag til generalforsamlingen på valg av foreningens tillitsvalgte.  
 
Valgkomitéen bør sammensette et forslag til styre som gjenspeiler mangfoldet i foreningen. 
 
Generalforsamlingsprotokollen skal undertegnes av den nyvalgte styreleder sammen med 2 av de 
deltakende medlemmene. 
 
I generalforsamling og medlemsmøter har hvert medlem en stemme.  For bedrifter og virksomheter 
er det daglig leder eller den han/hun har utpekt som avgir stemme.   Alle beslutninger fattes med 
alminnelig stemmeflertall med unntak de i nevnte § 2, 8 og 9.  Ved like stemmetall er styreleders 
stemme avgjørende. 

 



 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling. 
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det ønskelig eller når det forlanges av minst 
5 medlemmer. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinær generalforsamling med 14 dagers 
varsel.  Møtet skal finne sted innen 2 måneder etter styret har mottatt sådant krav fra medlemmer. 
Beslutninger fattes på samme måte som i ordinær generalforsamling. 

 
§ 7. Medlemsmøter. 
Tidspunkt og antall medlemsmøter bestemmes av styret i det enkelte driftsår.  Ordinært innkalles 
medlemmer med 14 dagers varsel, eventuelt ved korter varsel dersom tvingende behov tilsier dette. 

 
§ 8. Vedtektsendringer. 
Endring av vedtekter kan bare foretas av en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.  Forslag 
må fremmes med 14 dagers varsel av styret eller av minst 5 medlemmer.  Til endring av vedtektene 
kreves det 2/3 flertall av de stemmeberettigede. 

 
§ 9. Oppløsning av foreningen. 
Oppløsning av foreningen kan bare bestemmes av generalforsamlingen med ¾ flertall av de 
stemmeberettigede som må være minst ¾ av alle medlemmer.  Siste generalforsamling bestemmer 
hvordan midler skal anvendes.   


