VEDTEKTER FOR NÆRINGFORENINGEN OSLO NORD

1. Organisasjon
Oslo Nord er en interesseorganisasjon for eiere og forvaltere av næringseiendommer i
nedre del av Groruddalen
2. Målsetting
Oslo Nord skal arbeide for at næringsvirksomheten i området får gode rammevilkår. Det
skal arbeides for å øke områdets attraktivitet og tilgjengelighet og for å profilere området
som Oslos største utviklingsområde for næringsutbygging. Foreningen skal arbeide for
saker av felles interesse for området og medlemmene. Tiltak av mer begrenset betydning
for enkelteiere skal løses av disse, enkeltvis eller i fellesskap. Foreningen skal utgjøre en
samlende enhet overfor myndigheter og andre samarbeidspartnere.
3. Medlemskap
Innmelding skjer til foreningens styre eller sekretariat. Medlemskap fornyes automatisk for
etterfølgende år om ikke utmeldelse skjer innen 15. oktober.
4. Styret
Næringsforeningens daglige virksomhet ivaretas av et styre. Styret ledes av en formann
og har 3-5 medlemmer. Styrets sammensetning skal reflektere variasjonen i
næringsaktivitet innenfor foreningens virkeområde. Rammene for styrets virksomhet gis
av handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøtet.
Medlemmene av styret velges for 1-2 år av gangen. Halvparten av styrets medlemmer er
på valg hvert år. Formannen velges separat.
Formannen kaller inn møter i styret etter behov eller når minst to av medlemmene krever
det. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og liste over saker som skal behandles.
Møtet ledes av formannen. Dersom formannen har forfall velger styret en møteleder.
Styret organiserer selv sin drift og kan engasjere sekretariat.
Det skal jevnlig holdes medlemsmøter.

5. Årsmøtet
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Innkallingen til årsmøtet
skjer med minst 2 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret
i hende innen 1 mars. På årsmøtet skal følgende saker behandles:
•
•
•
•
•
•

årsberetning
regnskap med revisjonsberetning
handlingsplan
fastsettelse av budsjett og kontigent
valg av styre og revisor
prioritering av oppgaver
Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 2 ukers varsel eller når minst 20% av
medlemmene krever det.
I Årsmøtet har hvert ordinært medlem en stemme. Medlemmer kan avgi stemme etter
fullmakt til møtende medlemmer. Vedtak treffes ved alminnelig flertall av de avgitte
stemmer. For vedtak om vedtektsendring eller oppløsning av næringsforeningen kreves
2/3 flertall. Dette flertallet må for vedtak om oppløsning utgjøre minst 20% av
medlemsmassen i inneværende år. Vedtektsendringer trer i kraft når det årsmøte som
har truffet vedtaket er avsluttet.

6. Kontingent
Årsmøtet fastsetter på bakgrunn av budsjettet kontingentens størrelse for ett år av
gangen. Kontingenten differensieres med to nivåer i forhold til medlemsvirksomhetens
omfang.

