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Vedtekter
SELBU NÆRINGSFORUM
Endret på generalforsamlingene 21.4.2005, 26.6.2008 og 27.4.2015

§ 1 FORMÅL
Selbu Næringsforum er en frittstående og selvstendig organisasjon som har som formål å
fremme næringslivet i Selbu Kommune, og slik bidra til økt verdiskapning i eksisterende
bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer.
Selbu Næringsforum skal dessuten drive markedsføring, produktutvikling og salg av servicetjenester i Selbu kommune, samt koordinere disse både m.h.t. tidspunkt og type.

§ 2 MEDLEMSKAP
Selbu Næringsforum eies av Medlemmene.
Som medlemmer i SENFO opptas bedrifter, foretak, selvstendig næringsdrivende, offentlige og
private institusjoner, foreninger, faglige organisasjoner og enkeltpersoner, samt Selbu
kommune.
Styret kan dispensere fra opptakskriteriene.

§ 3 ØKONOMI
SENFO’s drift er i hovedsak basert på:
• medlemskontingent
• salg av tjenester til Selbu Kommune og næringslivet
• bidrag fra Selbu kommune
• bidrag fra Selbu Sparebank

§ 4 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er SENFO’s høyeste myndighet. Den skal holdes hvert år innen 30. april.
Hvert medlem i SENFO har 1 stemme på generalforsamlingen. Et medlem kan være
representert med tillitsvalgt, styremedlem, ansatt eller eier.
Hvis Selbu kommune og Selbu Sparebank møter på generalforsamlingen har de 1 stemme hver
som andre medlemmer. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel.
Innkallingen skal inneholde nødvendige underlag for å behandle saker nevnt under § 5.
Fullmakter for medlemmer som ikke deltar leveres styret senest 3 dager før
generalforsamlingen.
Valgkomiteen skal ha 4 ukers varsel før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling holdes dersom styret bestemmer det, eller minst 1/3 av
medlemmene krever det.
Alle møtende medlemmer som har betalt full kontingent, har stemmerett. Hvert medlem har 1
stemme. Styrets leder er møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall med unntak av
sakene som er nevnt i § 9 og § 10. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
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§ 5 SAKER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
- styrets årsberetning med regnskap
- revisors rapport
- fastsetting av medlemskontingent for inneværende år
- velge styre, se § 6
- velge revisor for 1 år
- velge valgkomite på 3 med rullerende utskifting og lengstsittende som leder
- fastsette revisors og styrets godtgjørelse
- andre saker som styret legger fram
Generalforsamlingen velger styrets leder blant styremedlemmene, for øvrig konstituerer styret
seg selv.
Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 3
uker før generalforsamlingen. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer
og oppløsning, jfr. § 8 og § 9.

§ 6 STYRET
SENFO ledes av et styre på 3-7 medlemmer med nummererte vararepresentanter for de
styremedlemmene som velges av generalforsamlingen.
Styret er sammensatt slik:
4 personer velges blant tillitsvalgte, styremedlemmer, ansatte eller eiere i medlemsbedriftene
Selbu kommune utpeker 2 representanter med personlige vararepresentanter
Selbu Sparebank velger 1 representant med personlig vararepresentant
Selbu kommune og Selbu Sparebank velger sine representanter så lenge de yter betydelige
driftstilskudd til SENFO.
Styremedlemmene velges for 2 år og slik at 2 av medlemmene er på valg hvert år. Også
vararepresentantene velges for 2 år.
Daglig leder foretar nødvendig saksforberedelse for styret og møter i styret med
forslags-, innstillings- og talerett.

§ 7 STYRETS OPPGAVE
Styret leder SENFO i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av generalforsamlingen. Styret
gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak / prosjekter i samsvar med SENFO’s formål.
Styret har ansettelsesmyndighet for daglig leder og øvrige personale, og fastsetter lønn og
arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de
arbeidsoppgaver som skal løses.
Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles når styrets leder finner det nødvendig eller
når minst 2 av styremedlemmene ber om det. Med innkallingen skal det ordinært følge saksliste.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har
styrets leder dobbeltstemme. Daglig leder fører protokoll fra møtene som styret undertegner.
Styret fastsetter selv sin forretningsorden.
Daglig leder er styrets sekretær.
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§ 8 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare vedtas av generalforsamlingen, og da med minst 2/3 av de avgitte
stemmene. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret innen 1. mars.

§ 9 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av SENFO framsettes på samme måte som for vedtektsendring, jfr. § 8.
For å bli vedtatt kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst 1/2-parten av
medlemmene avgir stemme. Hvis begge krav ikke er oppfylt, kan oppløsning vedtas på den
påfølgende generalforsamlingen, eventuelt ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 av
de avgitte stemmene.
Ved oppløsning av SENFO skal alle aktiva overføres til Selbu Kommunes næringsfond,
øremerket næringstilskudd.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling innkalles når Styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det.
Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel, og det skal være vedlagt dagsorden og
nødvendige dokumenter. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som
møtet er innkalt for.

§ 11
Foretaket tegnes av Daglig leder og Styrets leder.

