FORENINGENS VEDTEKTER
KAPITTEL 1
§1

BENEVNELSE

Organisasjonens benevnelse er Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB).

KAPITTEL 2
§2

Nytt forslag av 29 mai 2001

FORMÅL

Organisasjonen har som formål:
å sikre og fremme medlemmenes faglige utvikling innen tilstandsanalyse, overflatebehandling,
vedlikehold, reparasjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner.
nedsette komiteer for undersøkelser og standardisering med formål å utvikle normer, felles
forskrifter, tekniske anvisninger eller regelverk.
ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter, private og offentlige organer i inn- eller
utland som berører foreningens virkeområder.
formidle kunnskap og informasjon ved kursvirksomhet og åpne faglige møter.
etablere kompetansekurs innen faget, for sikring og dokumentasjon av medlemmenes faglige
kvalifikasjoner.

KAPITTEL 3
§3

MEDLEMSSKAP

Medlemsskap er åpent for bedrifter som dekker følgende kriterier.
a)

Materialleverandører

b)

Entreprenører og spesialentreprenører

c)

Industrigulvleverandører

d)

Bygningstekniske rådgivere

e)

Byggherrer

f)

Forskningsinstitutter eller undervisningsinstitusjoner

g)

Utstyrsleverandører

Hver medlemsbedrift utnevner selv den person som skal fungere som dets representant .

§4

Qpptak
Ethver firma/bedrift som ønsker medlemsskap, sender skriftlig søknad til styret.

§5

Ekskludering
Generalforsamlingen har myndighet til å ekskludere et medlem hvis det mener at den aktiviteten som
utføres, strider mot organisasjonens hensikt og målsetting

§6

Opphør av medlemsskap
Medlemsskap opphører :
a)
b)
c)
d)

§7

ved konkurs
ved skriftlig melding om opphør av medlemsskap. Et opphør av medlemsskap fritar ikke
medlemmet fra dets forpliktelser med hensyn til kontingenten og avgifter for gjeldende år.
ved ekskludering, vedtatt av Generalforsamling.
ved ubetalt medlemskontingent

Kontintgent
Medlemmer betaler en årlig kontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av Generalforsamlingen.
Det betales ulik avgift for bedrifter med over/under 10 ansatte.

KAPITTEL 4
§8

GENERALFORSAMLING

Konstituering
Generalforsamlingen konstitueres av medlemmene. Medlemsbedrifter skal være representert av en
representant, ansatt i medlemsbedriften. Hver bedrift har en stemme.

§9

Innkallinger
Innkallinger skal skje skriftlig, med minst 14 dagers varsel forut for den fastsatte dato for avholdelse av
Generalforsamlingen. I innkallingen skal være nevnt de saker som skal behandles.
Det skal innkalles til Generalforsamling minst en gang pr. år. Dato fastsettes av styret.
Ekstraordinær Generalforsamling kan innkalles av styret, når medlemsbedrifter som utgjør over en
femtedel av stemmene, gjør en skriftlig anmodning om dette.

§ 10

Myndighet
Generalforsamlingen skal:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

§ 11

godkjenne årsberetningen
godkjenne regnskapet
fastlegge og godkjenne budsjett
velge formann, styre og vararepresentanter, samt revisor
Foreningens styre skal bestå av formann og 4 styremedlemmer samt 2 vararepresentanter.
Styrets formann og representanter velges av Generalforsamlingen.
Styrets formann og styremedlemmer velges for 2 år, vararepresentanter for 1 år.
Nestformann velges av og blant styrets medlemmer.
fastlegge kontingent for kommende år
vedta og eventuelt endre foreningens målsetting og strategi
endre vedtekter og erklære evt. oppløsing av organisasjonen

Dagsorden
Generalforsamlingen kan bare votere og vedta saker som er på dagsorden.

§ 12

Nødvendig flertall
Generalforsamlingens avgjørelser tas ved simpelt flertall av stemmer tilstede, untatt i følgende tilfeller:
2/3 flertall av tilstedeværende medlemmer kreves hvor det fattes vedtak om endringer av
vedtektene, endringer av foreningens målsetting eller ekskludering av et medlem.
Oppløsning

§ 13

Eventuelt vedtak om oppløsning av organisasjonen krever minst 2/3 stemmeflertall og at minimum
halvparten av medlemene er tilstede. Dersom stemmeflertall ikke oppnås under en første
Generalforsamling, innkalles det til en ekstraordinær Generalforsamling som vil foreta en gyldig votering
uansett antall tilstedeværende medlemmer.
I tilfelle oppløsning av organisasjonen, vil avvikling finne sted ved en eller flere avviklere utnevnt av
Generalforsamlingen som fastsetter deres myndighet og honorarer. Generalforsamlingen bestemmer
anvendelsen av organisasjonens formue på en slik måte at det tjener formålet med nåværende vedtekter.

Oslo, 25 juni 2001

