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VEDTEKTER FOR ELVARME NORGE
1.

NAVN: Foreningens navn er ELVARME NORGE.

2.

FORMÅL: ELVARME NORGE skal fremme rasjonell og ressursøkonomisk bruk av elektrisitet til
oppvarming av bygninger og naturlig tilgrensende områder.

3.

VIRKSOMHET: ELVARME NORGE skal drive opplysningsvirksomhet om elvarme rettet mot
sluttbrukere, myndighetsorganer og myndighetsoppnevnte organer, samt organisasjoner som kan
påvirke bruk av elvarme i Norge.

4.

MEDLEMSKAP: Personer, bedrifter, organisasjoner og andre som slutter seg til foreningens formål,
kan bli medlem i ELVARME NORGE.

5.

KONTINGENT: Medlemskontingent i ELVARME NORGE fastsettes av årsmøtet. Årsmøtet kan fastsette
varierende størrelse på kontingenten i de forskjellige medlemskategoriene. Hvis 6 måneder av
driftsåret er gått ved opptakelsen av nytt medlem, betaler vedkommende halvt bidrag første driftsår.

6.

ORGANISASJON: Organer i ELVARME NORGE er årsmøtet og styret

7.

ÅRSMØTET: Årsmøtet er høyeste myndighet og ledes av styreleder eller ordstyrer valgt av årsmøtet.
Styret har ansvar for at det avholdes minst en gang i året.
Tidspunkt for årsmøtet varsles senest 6 uker i forveien. Forslag som ønskes behandlet må være
innkommet til styret i ELVARME NORGE senest en måned før årsmøtet. Skriftlig innkallelse med
dagsorden og dokumenter sendes ut senest to uker før årsmøtet.
Beslutninger og valg avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. Dog
krever vedtektsendringer 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet. Medlemmer kan la seg
representere ved skriftlig fullmakt. Hvert medlem har en stemme. Personlige medlemmer har likevel
ikke stemmerett.
Det føres protokoll som undertegnes av de valgte protokollunderskriverne.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/5 av medlemmene forlanger det.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med kortere fristere.
Ordinært årsmøtet skal behandle følgende:
Valg av ordstyrer
Valg av protokollfører og to protokollunderskrivere
Årsberetning
Godkjennelse av regnskap med revisjonsberetning for foregående driftsår
Innkomne forslag
Arbeidsprogram
Budsjett og medlemskontingent for kommende driftsår
Valg av styre
Valg av medlemmer til valgkomite
Valg av revisor
Valg av leder

8.

STYRET: ELVARME NORGE ledes av et styre på 5-8 personer. Kun medlemmer av ELVARME NORGE kan
velges til styret. Leder velges for ett år av gangen, styremedlemmene for 2 år av gangen.
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Styret er beslutningsdyktig når et flertall av dets medlemmer er til stede. Styrebeslutning krever
simpelt flertall. Hvert styremedlem har en stemme. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Ved varig forfall fra et styremedlem, har styret fullmakt til å utpeke et supplerende styremedlem,
fortrinnsvis fra den medlemsbedriften som utgående styremedlem tilhørte.
9.

STYRETS VIRKSOMHET: Styret forvalter ELVARME NORGE midler og kontrollerer dets virksomhet.
Styret utarbeider forslag til det årlige arbeidsprogrammet og budsjettet. Styret er ansvarlig for
gjennomføring av årsmøtets vedtak. Styret møtes minst fire ganger i året.

10. REGNSKAPSÅR OG REVISJON: Regnskapet for ELVARME NORGE føres fra og med 1. januar til og med
31. desember. Til kontroll av regnskapet velger årsmøtet to revisorer.
11. REGISTRERING: ELVARME NORGE er registrert i Enhetsregisteret som forening.
12. OPPLØSNING: Forslag om oppløsning kan bare behandles på et årsmøte og bare såfremt skriftlig
meddelelse om forslaget er sendt medlemmene senest 6 uker før møtet.
Gyldig beslutning om oppløsning krever at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning.
Oppløsning iverksettes av en komité oppnevnt av det møtet som besluttet oppløsning.
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 7. desember 2012

