Vedtekter for
Næringsforeningen i Trondheimsregionen Mid-Norway Chamber of Commerce and Industry
§ 1. Formål
Foreningens formål er å fremme næringslivsinteresser i Trondheim og Trondheimsregionen.
Foreningen skal også ivareta handelskammerfunksjonen i Midt-Norge.
Foreningen skal være partipolitisk nøytral og ikke befatte seg med arbeidstvistespørsmål.
§ 2. Medlemskap.
Styret kan oppta som medlemmer:
a. Foretak/bedrifter innenfor handel, håndverk, industri, service og tjenesteytende næringer,
samt FoU- og utdanningsinstitusjoner.
Virksomheter som faller utenfor disse kategorier kan søke medlemskap på særskilt grunnlag
og skal godkjennes av styret.
Under et medlemskap kan noteres flere medarbeidere som alle kan utøve medlemsrettigheter,
herunder avgi stemme ved personlig fremmøte på generalforsamling. Dette er relatert til
bedriftens størrelse på følgende måte:






Bedrifter med 1 - 10 ansatte
Bedrifter med 11 - 50 ansatte
Bedrifter med 51 - 100 ansatte
Bedrifter med 101 -250 ansatte
Bedrifter med 251 eller flere ansatte

(1 stemme)
(2 stemmer)
(4 stemmer)
(7 stemmer)
(10 stemmer)

Samtlige ansatte i en medlemsbedrift kan delta på foreningens møter/aktiviteter som
medlemmer.
b. Personlig medlemskap
Personer som er knyttet til næringslivet eller andre som styret antar kan tilføre foreningen
impulser av betydning, herunder pensjonister og studenter.
Styrets beslutninger om avslag på medlemsopptak begrunnes ikke.
§ 3. Utmeldelse, eksklusjon.
Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31.12.
Styret kan ekskludere et medlem enten etter krav fra et annet medlem eller av eget tiltak. Et
ekskludert medlem kan anke saken inn for generalforsamlingen, som avgjør den med simpelt
flertall. Ankefristen er 3 uker.
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§ 4. Kontingent.
Kontingent fastsettes av generalforsamlingen for ett år av gangen. Kontingent som ikke er betalt
innen regnskapsårets slutt, kan på styrets beslutning føre til at medlemskapet blir strøket.
§ 5. Styret.
Styret består av inntil 10 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Styrets sammensetning
skal ivareta medlemsinteressene innen handel, håndverk, industri, service/tjenesteytende næring
og handelskammerfunksjonen.
Styremedlemmene velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Generalforsamlingen
velger deretter, blant styremedlemmene, styreleder og nestleder for ett år av gangen. Gjenvalg
kan finne sted.
Funksjonstiden i hvert verv kan ikke overstige 6 år, og sammenhengende funksjonstid i styret kan
ikke overstige 8 år.
§ 6. Styrets virksomhet.
Styret ansetter daglig leder.
Styret holder møte så ofte styreleder finner det nødvendig eller når 2 styremedlemmer krever det.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styret være til stede, og en av
dem styreleder eller nestleder. Der intet annet er bestemt i foreningens vedtekter, har styret
besluttende og bevilgende myndighet på vegne av foreningen.
I styret fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør den fungerende
styreleder utslaget.
Over alle styremøter føres protokoll.
§ 7. Rådgivende utvalg m.v.
Overensstemmende med foreningens virksomhet og formål, skal styret opprette utvalg innenfor
avgrensede fag, bransjer, saksområder eller geografi. Slike utvalg kan enten ha permanent
karakter eller være opprettet for kortsiktige, prosjektorienterte oppgaver eller formål.
Utvalgene har rådgivende oppgaver i forhold til styret. Styret orienterer hvert år på
generalforsamlingen om de utvalg som er i virksomhet.
§ 8. Revisjon.
Foreningens regnskaper skal revideres av statsautorisert revisor, som velges av generalforsamlingen.
§ 9. Valgkomité.
Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg. Valgkomiteen
består av 5 medlemmer som velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år. Gjenvalg
kan finne sted én gang. Leder for valgkomiteen velges for 1 år av gangen. Ved sammensetning av
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valgkomiteen tilstrebes størst mulig bransjebredde.
Likeledes skal valgkomiteen i sine kandidatforslag sørge for best mulig representasjon fra ulike
bransjer i foreningens styrende og utøvende organer.
Generalforsamlingen fastsetter egen instruks for valgkomiteen.
Valgkomiteens forslag utsendes til medlemmene med samme frister som gjelder for utsendelse
til generalforsamlingen.
§ 10. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers
skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Innkallingen skal inneholde saksliste for
generalforsamlingen.
Stemmerett på generalforsamlingen har kun fremmøtte medlemmer, som også kan representere
de øvrige medlemmene fra sin bedrift.
I generalforsamlingen kan bare behandles saker som er nevnt i innkallingen.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret finner det påkrevet eller når minst 50
medlemmer skriftlig krever det.
§ 11. Ordinær generalforsamling.
Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av mars, og skal behandle:
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

Styrets årsberetning.
Reviderte årsregnskaper for foreningen.
Fastsette eventuell godtgjørelse til foreningens tillitsvalgte.
Kontingent.
Budsjett.
Saker som styret eller foreningens medlemmer ønsker behandlet.
Medlemmer må melde slike saker for styret innen 1. februar.
Valg.
a.
Styremedlemmer og varamedlemmer for to år.
b.
Styreleder og nestleder for ett år.
c.
Valgkomité for to år, og leder for valgkomiteen for ett år.
d.
Valg til andre styrer og utvalg som tilligger generalforsamlingen, jfr.
valgkomiteens innstilling.
e.
Eventuelt valg av ny revisor.

Til gyldig valg av styreleder og nestleder kreves minst halvdelen av de avgitte stemmer. Øvrige
valg avgjøres ved simpelt flertall.
Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det.
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§ 12. Vedtektsendringer.
Forslag til endring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Likeledes kan foreningens medlemmer fremsette forslag til vedtektsendringer
når dette skjer ved skriftlig henvendelse til styret innen 31.12. Forslagene meddeles foreningens
medlemmer samtidig med innkalling til generalforsamling.
Vedtektsendringer krever 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Blanke
stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.
§ 13. Fusjon.
Forslag om å inngå fusjon eller lignende med en annen næringsorganisasjon med tilsvarende
formål, behandles etter reglene i denne bestemmelse og eventuelt i § 15 Oppløsning. Forslaget
blir å behandle på ordinær generalforsamling, og krever ¾-dels flertall.
§ 14. Fisjon.
Forslag om fisjon blir å behandle på samme måte som fusjon, og med krav om ¾-dels flertall.
§ 15. Oppløsning.
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 25% av foreningens medlemmer.
Slike forslag skal være skriftlige og begrunnet, og skal sendes foreningens medlemmer minst 1
måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles.
Vedtak om oppløsning krever 2/3-dels flertall.
Hvis forslaget oppnår kvalifisert flertall, legges det frem for endelig avgjørelse på etterfølgende
ekstraordinære generalforsamling, som innkalles med 1 måneds varsel.
Foreningens eiendom, Dronningens gt. 12, som er tilført av Trondhjems Handelsstands Forening
– Trondheim Chamber of Commerce, skal ved oppløsning overføres til den organisasjon som
skal videreføre handelsinteresser og handelskammerfunksjon. Beslutning om salg av
eiendommen må treffes i generalforsamling med samme flertallskrav og behandling som ved
oppløsning. Endring av denne bestemmelse krever minst ¾-dels flertall i to påfølgende
generalforsamlinger med minst 3 måneders mellomrom, hvorav den ene må være ordinær.
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal generalforsamlingen treffe
beslutning om anvendelse av denne til andre foreninger, institusjoner eller til tiltak som
samsvarer med foreningens formål.

Vedtatt første gang i ekstraordinær generalforsamling 21. september 1999.
Siste endring vedtatt i ordinær generalforsamling 16. mars 2015.

