
 
ÅRSMØTE SUNNDAL NÆRINGSFORENING 

 
 
 Tid: Torsdag 7. mars 2019 kl. 08.00 
 
 Sted: Sunndal Kulturhus, Støgu 
 
 Saksliste: 
 

1. Valg av møteleder og sekretær, samt 2 personer til å skrive under protokollen 
2. Godkjenning av innkalling  
3. Årsmelding 2018 
4. Årsregnskap 2018 
5. Budsjett 2019, kontingent 2019 og fastsetting av honorar til styret 
6. Innkomne forslag:  

Forslag til vedtektsendringer for § 5, § 6 og § 7 
Styrets forslag til vedtektsendringer iht eget vedlegg 

7. Valg 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

• Årsmelding 2018 
• Årsregnskap 2018 
• Budsjett 2018 
• Kontingent – styrehonorar 
• Vedtekter 
• Forslag til justerte vedtekter 

 
 

 
 
 
 
 

























 
 
 
KONTINGENT 2019: STYRETS FORSLAG 
Årsmøtet 2014 vedtok årlig justering av medlemskontingenten med 100 % av 
endringen i KPI. 
 
Styret foreslår årlig justering med 100 % av endringen i KPI pr 31.12. 
KPI 31.12.18: % -vis prisstigning 3,5 % vs 31.12.2017. 
 
Årlig omsetning Beløp 2018 Justert for KPI  2019 
Inntil 0,3 mill 0 0 
Fra 0,3 til 1 mill      560,-      580,- 
Fra 1 til 3 mill   1 484,-   1 536,- 
Fra 3 til 7 mill   2 940,-   3 043,- 
Fra 7 til 10 mill   4 116,-   4 260,- 
Fra 10 til 50 mill   6 468,-   6 694,- 
Fra 50 til 100 mill 12 937,- 13 390,- 
Over 100 mill 17 445,- 18 055,- 
 
 
Ved innmelding er første år gratis. Bedrifter med dårlig økonomi kan søke styret om 
betalingsfritak. Konsern/samleenheter betaler kontingent etter samlet omsetning i 
konsernet/alle enheter. For konsern der lokal avdeling er medlem betales kontingent 
etter lokal omsetning. 
 
STYREHONORAR 2019:  
Forelegges Årsmøtet uten innstilling. 
 
STYREHONORAR  2018  
Forslag fremmet av valgkomiteen enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder:   Fast årlig honorar kr 25 000,- som fast honorar. 
Styreleder/styremedlem: kr 1 750,- pr møte. 
 
 



SUNNDAL NÆRINGSFORENING 
Sist endret 28.03.2017 

 

VEDTEKTER 

 

§ 1 NAVN 

 

 Foreningens navn er Sunndal Næringsforening 
 

§ 2 FORMÅL 

 

a. Fremme og ivareta medlemmenes interesse ved å stimulere, utvikle og styrke 

næringslivet i  

kommunen. 

b. Være et forum hvor man kan oppta og diskutere administrative og 

bedriftsøkonomiske spørsmål. 

c. Veiledningstjeneste vedrørende offentlige støtteordninger, finansieringskilder etc. 

d. Arbeide aktivt med rammevilkår og næringspolitiske saker. 

e. Arbeide kun med medlemssaker. 
 

§ 3 MEDLEMSKAP 

 

a. Som medlem av foreningen kan opptas personer og foretak som driver eller akter å 

drive  

næringsvirksomhet i kommunen. 

b. Inn- og utmelding skal skje skriftlig til hovedstyret. 

c. Virksomheter som sysselsetter fra 1 til og med 5 årsverk har 1 stemme. Fra 6 til og 

med 15 årsverk har 2 stemmer. Virksomheter som sysselsetter over 15 årsverk har 

3 stemmer. 

d. For øvrig kan flere representanter fra samme virksomhet delta på møtene. 

Deltagere med fullmakt fra medlemsbedrift har stemmerett etter reglene i punkt c. 
 

§ 4 FORENINGENS MØNSTER 

 

a. Styret skal bestå av personer som representerer følgende næringer, 

håndverk/industri, reiseliv og handel/service. 

b. Foreningen skal ha minst 2 medlemsmøter pr. år. 
 

§ 5 JUSTERT: ÅRSMØTER 

 

 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal holdes innen 1. april hvert år. 

  

 Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel ved brev til medlemmene. 

 

 Årsmøtets dagsorden: 

 

1. Valg av møteleder og sekretær samt 2 personer til å undertegne protokollen. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

3. Årsmelding fra styret. 

4. Årsregnskap. 

5. Budsjett med fastsettelse av kontingent. 



6. Valg  

7. Innkomne forslag som er levert Styret skriftlig senest 1 mnd. før årsmøtet. 

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 20% av antall stemmer møter. 

Der det ikke er fastsatt noe annet i disse vedtektene, blir sakene avgjort med vanlig 

flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Blir et årsmøte avlyst p.g.a. 

for lite frammøte, skal nytt årsmøte innkalles innen en måned. Dette årsmøtet er 

beslutningsdyktig uavhengig av fremmøte. 

 

Revisorbistand kjøpes. 
 

NY: 

§ 6 Valgkomite 

Årsmøtet velger en valgkomite med 3 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv 

og velger leder. 

  

Valgkomiteen skal forberede valg til styret og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse 

til styrets medlemmer. 

 

Valgkomiteen medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges 1 

medlem for 1 år, og de andre 2 medlemmene for 2 år. 

 

 

Ny og justert  

§ 7 STYRET 

 

 Styret skal bestå av 6 medlemmer og 2 vararepresentanter. 

 Styrets medlemmer velges for 2 år hvorav halvparten er på valg hvert år.  

Varamedlemmer velges for 1 år. Styrets leder og nestleder velges for 2 år. 

  

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styrets leder eller 

nestleder må være en av disse. 

 

 Ved stemmelikhet har styrets leder eller nestleder dobbeltstemme. 
 

§ 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
 Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel ved brev til medlemmene når styret eller 1/5 av  

 medlemmene forlanger det. 

 Bare de saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. 

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER 

 
 For endring av foreningens vedtekter kreves 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet. Forslag til 

 vedtektsendringer skal sendes styret skriftlig senest 1-en måned før årsmøtet. 

 

§ 10 OPPLØSNING 

 
 Årsmøtet kan oppløse foreningen. Det kreves 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet. 

 Det sittende styret skal i så fall fungere som avviklingsstyre. 



Vedlegg til årsmøteinnkalling 7.mars 2019: 

Styrets forslag til endringer av foreningens vedtekter §3, §5 og § 6. 
Vedtektsendring 1: 
 
Vedtektsendring §3 a:  
 
§ 3 a i ht dagens vedtekter av 29.03.17.: 
 
§ 3 Medlemskap punkt a: Som medlem av foreningen kan opptas personer og foretak som driver 
eller akter å drive næringsvirksomhet i kommunen.   

Styrets forslag til endring §3 a: Medlemskap:  

Som medlem av foreningen kan opptas foretak som driver eller akter å drive næringsvirksomhet i 
kommunen. Som medlem kan foretak i regionen som samarbeider med foretak i Sunndal 
kommune og/eller som akter å drive næringsvirksomhet i kommunen opptas som medlem etter 
styrets godkjenning. Forretningsadresse i kommunen er ikke påkrevd. 

Vedtak: Styret forelegger forslag til vedtektsendring § 3 a til Årsmøte 7.mars. 2019. 
 
 
 
Vedtektsendring 2:  
§ 5 siste avsnitt iht dagens vedtekter av 29.03.17.: 
 
§ 5 ÅRSMØTER – siste avsnitt 

Revisorbistand kjøpes. 

Styrets forslag til endring: 

§ 5 ÅRMØTER – siste avsnitt 

Revisorer: 2 personer valgt av Årsmøtet. 
 
 
 
Vedtektsendring 3: 
§ 6 Valgkomite iht dagens vedtekter av 29.03.17.: 
 
 
Årsmøtet velger en valgkomite med 3 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger 
leder. 
Valgkomiteen skal forberede valg til styret og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til styrets 
medlemmer. 
Valgkomiteen medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges 1 medlem for 1 år, 
og de andre 2 medlemmene for 2 år. 
 

Styrets forslag til endring av  
§ 6 Valgkomite 
 
Årsmøtet velger en valgkomite med 3 medlemmer. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger 
leder. 
Valgkomiteen skal forberede valg til styret, revisorer og valgkomiteen, samt foreslå godtgjørelse til 
styrets medlemmer. 

Valgkomiteen medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg velges 1 medlem 
for 1 år, og de andre 2 medlemmene for 2 år. 




	Innkalling til Årsmøte i SNF m saksdokumenter
	190307  Årsmøteinkalling Sunndal Næringsforening
	Årsmelding 2018 Sunndal Næringsforening
	Årsregnskap 2018 Sunndal Næringsforening
	Årsregnskap 2018 Sunndal Næringsforening
	190307 Kontingent 2018 og honorar SNF 2019
	SUNNDAL NÆRINGSFORENING VEDTEKTER ny 2017
	Årsmøtesak 6. Forslag til vedtektsendringer

	Revisjonsberetning 2018

