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Vedtekter
Vedtekter for:
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14.februar 2017

Vedtatt:

14.februar 2017

§ 1. Navn
1.1
1.2

Foreningens navn: NovaPro – kvinnenettverk i Ringeriksregionen
Forretningsadresse: Foreningen har adresse i Ringerike kommune

§ 2. Formål og virkemidler
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Foreningen skal arbeide for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas.
Foreningen skal arbeide for å identifisere, synliggjøre og ta i bruk de kvinnelige ressursene i
Ringeriksregionen hvor vi deler, styrker, løfter og heier på hverandre.
Foreningen skal være et åpent delingsnettverk hvor kvinner øker trygghet og tro på egne
ferdigheter. En arena der vi blir kjent med og tar i bruk hverandres kompetanse.
Foreningens styre kan samarbeide med andre personer, foreninger, institusjoner eller
virksomheter i saker av felles interesse.
Foreningen er en frittstående og partipolitisk nøytral forening.
Foreningen kan opprette faste undergrupper (uten egne vedtekter).
Foreningen skal være ansvarlig for kåringen av Årets kvinnelig forbilde i Ringeriksregionen.

§ 3. Foreningens geografiske og tematiske område
3.1
3.2

Foreningens virksomhets område er primært Ringeriksregionen.
Foreningen skal primært arbeide med temaer og tiltak innenfor det geografiske området. Der
tiltak eller tema har naturlig forlengelse utover området nevnt i pkt. 3.1, kan styret bestemme at
tiltaket eller temaet skal inngå i virksomheten.

§ 4. Formell status
4.1

Organisasjonen har status som forening og vil være en forening med vekslende medlemstall.

§ 5. Juridisk person
5.1

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar
for gjeld.

§ 6. Medlemmer
6.1

6.2
6.3

Kvinner som enten bor eller virker innenfor Ringeriksregionen. Vedkommende må godta
foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent.
Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på
årsmøtet, må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.
Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader
foreningens renomè, kan ekskluderes. Avgjørelse må fattes/godkjennes av års-møtet.
Utmelding må skje skriftlig. Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 7. Kontingent
7.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for neste kalenderår.
7.2 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke
tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
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§ 8. Tillitsvalgtes godtgjørelse
8.1 Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 9. Årsmøtet
9.1 Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste
myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved
kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
årsmøtet.
9.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer
og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall medlemmer som møter.
Ingen har mer enn en stemme. Stemmegivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem kan ikke ha
mer enn en fullmaktsstemme.
9.3 Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1
uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.
9.4 Årsmøtet behandler
 Årsmelding
 Regnskap i revidert stand
 Fastsette kontigent
 Innkomne forslag
 Årsplan og budsjett.
 Valg av:
- Leder
- 6 styremedlemmer
- 2 revisorer
- Valgkomite på 3 medlemmer
- Eventuelle grupper/komiteer.
9.5 Det velges dirigent til å lede årsmøtet og referent. Dirigenten behøver ikke være medlem i
foreningen.
9.6 Det velges 2 personer til å underskrive protokollen.
9.7 Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.
Ved første valg velges 3 styremedlemmer og 1 varamann for ett år, slik at minst 2
styremedlemmer og 1 varamedlem er på valg hvert år. Revisor velges for ett år. Medlemmer til
valgkomiteen velges for 2 år, ved første valg velges 1 medlem for ett år. Samtlige kan gjenvelges.
9.8 Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal vedtak for å være gyldig være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke
avgitt.
9.9 Personvalg foretas enkeltvis. Ved forslag på mer enn en kandidat velges den som har fått flest
stemmer blant kandidatene (relativt flertall).
9.10 Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøtet. Det er vedtatt instruks for valgkomiteen som kun
kan endres av årsmøtet.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte
10.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/3 av
medlemmene (registrert ved siste årsmøte) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og
avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr. § 9. Innkallingsfrist er minst 14
dager.

§ 11. Medlemsmøter, arbeidsmøter og årsplan
11.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 7 dager
forut.
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11.2 Arbeidsmøter i grupper avholdes etter behov og/eller i henhold til årsplan.
11.3 Årsplan vedtas av årsmøtet. Planen skisserer målsettinger for virksomhetsåret.

§12. Styret
12.1 Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret
konstituerer seg selv. Varamedlemmene innkalles ved forfall. Det er åpent for varamedlemmer
å møte uten stemmerett i alle styremøter. Ved behov utvides styret med undergruppelederne
med tale- og forslagsrett.
12.2 Styret skal:
- Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
- Stå for foreningens daglige ledelse.
- Forvalte foreningens eiendeler/eiendom herunder føre kontroll med foreningens økonomi.
- Etter behov oppnevne komiteer/grupper eller personer til å løse spesielle oppgaver eller å
jobbe med prosjekter.
- Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål og gjeldende vedtekter.
- Representere foreningen utad.
12.3 Styret holder møte når leder bestemmer ellet et flertall av styremedlemmene forlanger det.
12.4 Det skal skrives protokoll fra styremøtet som sendes styremedlemmer og varamedlemmer.
12.5 Styret kan utpeke en nestleder til å lede/representere styret i leder sitt fravær.
12.6 Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder, og nestleder i leders
fravær, dobbeltstemme.
12.7 Styret kan delegere oppgaver etter behov.
12.8 Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett
til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet.
Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.
12.9 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/varamedlemmer er til stede deriblant
leder eller nestleder. Ved kun 3 fremmøtte, må gyldig vedtak være enstemmig.
12.10 Arbeidsfordeling/funksjonsbeskrivelse mellom styrets medlemmer utarbeides eventuelt på
styrets initiativ.
12.11 Foreningen tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Her oppgis det hvilke
rolleinnehavere som skal ha rett til å opptre og signere på vegne av foreningen, samt om
retten skal utøves enkeltvis eller i fellesskap.

§13. Vedtektsendringer
13.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene og må vedtas på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart.

§14. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.
14.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning
skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal
forestå avviklingen. Om intet valg foretas, får det ordinære styret stilling som avviklingsstyre.
14.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål som årsmøtet
beslutter. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andeler av disse.
14.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes
i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§11). Styret skal i denne forbindelse
utarbeide en plan for sammenslutning/deling som årsmøtet skal stemme over. Ved
sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens eventuelle
kreditorer.
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