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VEDTEKTER
BÆRUM NÆRINGSRÅD
Sist endret årsmøte 28. mars 2017
§ 1 Organisering
Bærum Næringsråd er en frittstående sammenslutning organisert som forening.
§ 2 Formål
Bærum Næringsråds formål er å ivareta medlemsbedriftenes næringsinteresser. Bærum Næringsråd
skal derfor fremme næringslivsinteresser og næringslivsmiljø i Bærum, blant annet ved å være et
idefremmende og koordinerende organ, samt kontaktorgan for næringslivet overfor andre
grupperinger, offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester.
§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan opptas enkeltbedrifter eller sammenslutninger, institusjoner og foreninger som
driver næringsvirksomhet eller har næringsinteresser i Bærum. Frittstående, offentlig eide bedrifter
som er organisert som private selskaper kan også opptas. Søknad om medlemskap skal godkjennes
av styret. Slik søknad kan avslås uten at styret behøver å gi noen nærmere begrunnelse.
§ 4 Kapital
Bærum Næringsråds innskutte kapital utgjør kr. 500 000,-. Bærum Næringsråd bør normalt ha en
samlet egenkapital som tilsvarer utgiftene ved seks måneders ordinær drift med tillegg av eventuelle
ytterligere økonomiske forpliktelser organisasjonen måtte ha utover dette. Satsene for årlig
serviceavgift fra medlemmer fastsettes av styret.
§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er Bærum Næringsråd høyeste organ. Alle medlemmer har møterett. Medlemmene har en
stemme hver. Styreleder eller den styreleder utpeker, er møteleder for årsmøtet. Årsmøtet innkalles
av styret med minst tre ukers varsel. Ved innkallingen skal følge dagsorden. De øvrige dokumenter
som skal behandles på årsmøtet skal være medlemmene i hende senest en uke før møtet. Årsmøtet
skal behandle de saker som er oppført på dagsordenen. Medlemmer kan fremme forslag til styret om
saker som ønskes behandlet på årsmøtet. Frist for å fremme forslag er 6 uker før årsmøtet. Årsmøtet
er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
§ 6 Årsmøte
Årsmøte avholdes årlig innen utgangen av mars og behandler følgende saker:
a. Regnskap med årsberetning og revisors beretning.
b. Resultatdisponering.
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c. Godtgjørelser.
d Valg av styremedlemmer, Rådets medlemmer, valgkomité og revisor.
e. Andre saker oppført på dagsordenen.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte for behandling av nærmere angitte saker. Dersom
minst 10% av medlemmene krever det skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært
årsmøte kalles inn med minst en ukes varsel.
§ 8 Vedtak i årsmøte
Vedtak i årsmøte treffes med alminnelig flertall.
Beslutning om vedtektsendringer treffes med to tredjedels flertall.
§ 9 Styret og daglig ledelse
Styret består av 5-7 medlemmer valgt for to år av gangen, slik at halvparten av medlemmene
velges hvert år. Styrerepresentantene bør bransjemessig gjenspeile medlemsmassen. Styrets leder
velges av årsmøtet for et år av gangen. Styrets nestleder velges av styret. Styret gis fullmakt til å
supplere seg selv i perioden til neste årsmøte dersom medlemmer fratrer i løpet av perioden. Styret
skal fortrinnsvis søke supplering fra den bedrift det fratrådte styremedlem representerte. I den grad
dette ikke lar seg gjøre søkes supplering fra tilsvarende bransje som fratrådte styremedlem
representerte. Lar heller ikke dette seg gjøre står styret fritt i sitt valg av nytt styremedlem.
Styreleder innkaller til styremøter etter behov, minst seks ganger årlig. To styremedlemmer kan
forlange at det innkalles til styremøte innen 14 dager for behandling av nærmere angitte saker.
Dersom omstendighetene tilsier det kan styremøtet avholdes som telefonmøte eller lignende. Alle
avgjørelser fattes med simpelt flertall, og styreleders stemme (nestleder i styreleders fravær), gjør
utslaget ved stemmelikhet. Forvaltningen av Bærum Næringsråd hører under styret. Styret skal sørge
for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder i nødvendig utstrekning fastsette planer,
budsjetter og retningslinjer for virksomheten. Styret skal holde seg orientert om Bærum Næringsråds
økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand
for betryggende kontroll. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten forøvrig.
Bærum Næringsråd tegnes av styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret ansetter daglig
leder som har møterett i styremøtene. Daglig leder fungerer som styrets sekretær og forestår den
daglige ledelse av Bærum Næringsråd og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt
§ 10 Rådet
Rådet består av 12 medlemmer valgt for tre år av gangen slik at tilnærmet en tredjedel av
medlemmene velges hvert år. Rådet bør bransjemessig gjenspeile medlemsmassen. Rådet gis
fullmakt til å supplere seg selv i perioden til neste årsmøte dersom medlemmer fratrer i løpet av
perioden. Rådet skal fortrinnsvis søke supplering fra den bedrift det fratrådte rådsmedlem
representerte. I den grad dette ikke lar seg gjøre søkes supplering fra tilsvarende bransje som
fratrådte rådsmedlem representerte. Lar heller ikke dette seg gjøre står rådet fritt i sitt valg av nytt
rådsmedlem. Rådet skal være rådgivende organ for styret i saker som gjelder næringspolitiske og
strategiske spørsmål, i saker som gjelder næringslivets rammevilkår og generelt for Bærum
Næringsråds virksomhet. Rådets medlemmer skal dessuten delta aktivt i Bærum Næringsråds
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prosjekt- og utredningsarbeid. Årsmøtet velger ordfører for Rådet ett år av gangen. Varaordfører
velges av Rådet. Rådet skal møtes minimum fire ganger pr. år etter innkalling fra Rådets ordfører.
Styreleder og daglig leder har møteplikt mens øvrige styremedlemmer har møterett.
§ 11 Valgkomiteen
Årsmøtet velger valgkomite bestående av tre medlemmer. Medlemmenes funksjonstid er tre år slik
at ett medlem velges hvert år. Valgkomiteen konstituerer seg selv og avgir innstilling om valg til
årsmøtet.
§ 12 Utmelding
Medlemskapet løper inntil medlemmet melder seg ut. Skriftlig utmelding må skje før 1. juli for
opphør etter inneværende år. Ved senere utmelding løper medlemskapet ut også det påfølgende
året. Den årlige serviceavgiften iht § 4 må betales fullt ut for det året medlemskapet opphører.
§ 13 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av Bærum Næringsråd skal behandles på to årsmøter som avholdes med
minst to måneders mellomrom hvorav ett skal være ordinært årsmøte. Beslutningen om oppløsning
krever to tredjedels flertall i begge årsmøter. Ved endelig oppløsning skal kapitalen utbetales til
medlemmene med mindre man med to tredjedels flertall blir enige om annen anvendelse.

Vedtekter Bærum næringsråd 2017 – revidert på årsmøtet 28. mars 2017

