
VEDTEKTER 
 

FOR 
 

NHO NORDLAND 
 
 

(Vedtatt på generalforsamling 25.09.1997 med endringer vedtatt på 
generalforsamlingene 23.03.2001 og 17.03.2004.)     

 
 

§ 1. 
NHOs medlemsbedrifter i Nordland utgjør Nordland regionforening av NHO, heretter 
kalt ”NHO Nordland”. 
 
NHO Nordland skal særlig arbeide for: 

- å realisere NHOs formål og arbeidsoppgaver innen Nordland fylke. 
- å ivareta medlemsbedriftenes og NHOs øvrige interesser i fylket 
- å virke som opinionsdanner gjennom deltakelse i den lokale debatt og 

lignende 
- å utvikle en effektiv og god nærkontakt samt service og rådgivning overfor 

medlemmene 
- å utvikle en god gjensidig kontakt mellom NHOs medlemsbedrifter i fylket, 

NHOs organer og landsforeninger. 
 
NHO Nordland plikter å rette seg etter beslutninger fattet i NHOs organer, og skal 
bidra til å realisere NHO fellesskapets formål og prioriterte oppgaver.  
 

 
 

§ 2. 
Medlemsbedriftene skal hvert år innen utgangen av april, innkalles til årsmøte med 
minst 14 dagers varsel om årsmøte. 
 
På årsmøtet har hver medlemsbedrift rett til å møte med en representant.  Hver 
representant har èn stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt på 
årsmøtet. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall av de frammøtte 
stemmeberettigede. 
 
Årsmøtet velger styre for NHO Nordland som skal bestå av 7 medlemmer og 3 vara-
representanter.  Formann og viseformann velges ved særskilt valg av årsmøtet. 
 
Det bør tilstrebes en geografisk fordeling av styreverv og en fordeling på næringer 
slik at det er 3 fra industri, 2 fra service og 2 fra håndverk. 
 
Årsmøtet velger videre èn representant fra region Nordland til NHOs hovedstyre og 
Generalforsamling med vararepresentant. 



Formann og viseformann så vel som de øvrige styremedlemmer velges for to år ad 
gangen, dog slik at halvparten av disse første gang velges for bare ett år.  Hvem som 
velges for ett år og hvem som velges for 2 år avgjøres ved loddtrekning. 
 
Gjenvalg i samme posisjon kan skje en gang. 
 
Årsmøtet ledes av styrets formann eller en dirigent, valgt av dette. 
 
Protokoll føres over møtets forhandlinger og undertegnes av møteleder og av to 
valgte representanter for de fremmøtte. 
  

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
-  beretning om virksomheten det forløpne år 
-  revidert regnskap  (utgår) 
-  valg av styremedlemmer 
-  valg av representant og vararepr. til NHOs hovedstyre og Generalforsamling 
-  valg av valgkomitè 
-  fastsette honorar til styrets medlemmer 
-  andre saker som styret har ført opp på dagsorden for årsmøtet. 

 
Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må være styret i hende 3 uker 
før møtet. 
 
Endringer i vedtekter må være tilsendt medlemsbedriftene minst 2 måneder på 
forhånd.  
For gyldig beslutning kreves at minst ¾ av de tilstedeværende delegater stemmer for 
forslaget. 
 
Valgkomitè 
 
Styret fremmer forslag på valgkomitè.  Valgkomitèen skal bestå av fire medlemmer. 
Valgkomitèen velger selv sin formann.  
Regiondirektøren er sekretær for valgkomiteen. 
 
Valgkomitèen skal fremme forslag for årsmøtet til valg av foreningens tillitsmenn. 
Valgkomitèens forslag skal oversendes medlemmene sammen med de øvrige 
årsmøtepapirer. 
 
 
Ekstraordinært årsmøte 
 
Kan avholdes med  14 dagers varsel etter krav fra styret eller 1/3 av medlemmene. 
 
 

§ 3. 
 
Styret skal: 

- lede NHO Nordlands arbeid med de oppgaver som er nevnt i § 1 
- innkalle medlemmene til et årsmøte og fremlegge beretning om virksomheten 

i det foreløpne år 



- Innstille kandidat til stillingen som daglig leder. NHO S ansetter og har 
arbeidsgiveransvaret. 

 
Viktige prinsipielle saker som skal opp til behandling i NHOs hovedstyre bør, dersom 
tiden tillater det, først behandles i styret. 
 
Styret bør holde møte minst èn gang i kvartalet. 
Styret er beslutningsdyktig når minst  3 av medlemmene er tilstede.  Ved 
stemmelikhet teller styreformannens stemme dobbelt. 
 
Det skal føres møteprotokoll. 
 
 
 

§ 4. 
 
NHO Nordland kan inngå samarbeid med foreninger, virksomheter eller personer 
utenfor medlemskretsen, slik at disse kan engasjere seg faglig eller økonomisk i 
aktiviteter som fylkesforeningen ønsker å iverksette og som har en naturlig tilknytning 
til NHOs formål. 
Slike samarbeidspartnere kan ikke oppnå medlemskap eller representasjon på 
årsmøter eller i styret. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


