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UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR NHO INNLANDET 

(med endringer foretatt 22. mars 1994, 10. april 2002 30. mars 2004, 25. mars 2011 og 

20. mars 2019). 

 

 

§ 1 FORMÅL OG HOVEDARBEIDSOPPGAVER 

       

1.1  NHO Innlandet, skal arbeide for at medlemmene får arbeidsbetingelser 

og utviklingsmuligheter som setter dem i stand til å være konkurransedyktige 

og lønnsomme, slik at de fremmer den økonomiske vekst i samfunnet og derved 

bidrar til å legge grunnlaget for leve- og livsstandarden for den enkelte. 

 

1.2  Foreningen skal særlig arbeide for 

 

- å realisere NHOs formål innen regionen 

- å ivareta medlemsbedriftenes og NHOs øvrige interesser i regionen 

- å virke som opinionsdanner gjennom deltakelse i den lokale debatt o.l 

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

overfor medlemmene 

- å utvikle en god gjensidig kontakt mellom NHOs medlemsbedrifter i 

regionen, Hovedstyret og NHOs administrasjon. 

  

 Foreningen plikter å rette seg etter NHOs beslutninger på det tariffmessige       

            området. 

 

§ 2     MEDLEMMER 

 

2.1 NHOs medlemsbedrifter i Innlandet er medlemmer av regionforeningen. 

 

2.2 Som samarbeidspartnere kan foreningen knytte til seg organisasjoner og enkelt- 

personer som kan bidra til å realisere foreningens mål. 

 

Samarbeidspartnere har tale- og møterett i foreningen, men ikke stemmerett. 

Samarbeidspartnere kan ikke ha tillitsverv i foreningen. 

Samarbeidspartnere skal godkjennes av styret. 

 

 

§ 3 ÅRSMØTE 

 

3.1   Det ordinære årsmøtet skal avholdes innen utløpet av mars måned. 

 

Årsmøtet innkalles med minst 14 – fjorten – dagers varsel. 

    

3.2   Alle saker avgjøres ved flertallsbeslutninger, om ikke annet er bestemt. 

 

3.3   Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Det kan ikke stemmes 



 ved fullmakt. 

                                     

3.4  Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innlevert 

 skriftlig minst 4 uker før møtet skal holdes. 

 

3.5  Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 

- Styrets beretning 

- Valg av leder og nestleder 

- Valg av medlemmer til regionstyre  

- Valg av én representant til NHOs Representantskap og en representant til 

Generalforsamlingen. Det velges vararepresentanter. 

- Valg av valgkomité 

- Andre saker 

 

3.6   Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 1 – én – ukes skriftlig 

varsel. 

Ekstraordinært årsmøte holdes enten etter bestemmelse i styret, 

eller etter krav fra minst 1/10 av medlemmene. 

 

 

§ 4 REGIONSTYRE 

 

4.1 Foreningens drift ledes av et REGIONSTYRE på 5 – 7 medlemmer. Valgbare til 

styret er representanter fra ledelsen i medlemsbedrifter og vervet opphører 

dersom et slikt arbeidsforhold opphører.  

Styremedlemmer velges for 2 år. Leder og nestleder velges hvert år. 

Det velges 4 varamedlemmer. Varamedlemmer velges for 

1 år.  Styrets sammensetning skal gjenspeile næringslivet i regionen med god 

bransjefordeling, regional fordeling og en god kjønnsbalanse. 

Styret skal gjennom sin samlede kunnskap utforme NHO Innlandets politikk. 

Denne skal på best mulig måte hensynta næringslivets felles utfordringer i 

Innlandet.  

 

4.2 Styrets leder kan gjenvelges 2 ganger. 

 

For øvrig er maksimal sammenhengende funksjonstid i styret 6 år, med 

unntak av den tid vedkommende har vært leder eller nestleder. 

  

 

4.3 Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. 

 

4.4 Medlemmer av styret som kommer fra bedrift som ikke er med i det  

forpliktende tariffellesskapet, deltar ikke i behandlinger av tariffsaker. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 5 VALGKOMITÉ 

 

 Årsmøtet velger en valgkomité på 4 medlemmer.  Valgkomitéen skal                        

            fremme forslag for årsmøtet til valg av tillitsvalgte. 

 

 

§ 6 ENDRINGER AV DE UTFYLLENDE RETNINGSLINJER 

 

     

6.1 De utfyllende retningslinjer kan endres på foreningens årsmøte 

og krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet. 

 

 

§ 7 OPPLØSNING 

 

 Forslag om oppløsning av regionforeningen med derpå følgende 

 etablering av fylkesforeninger må vedtas av 2 årsmøter med minst 

 1 måneds mellomrom. 

 Vedtaket fattes med simpelt flertall. 

 

 

 

  

 


