VEDTEKTER
Sist endret 02.04.20
FOR

EnergiRike
§1
Navn
Foreningens navn er EnergiRike.
Kontoradresse er i Haugesund.
§2
Formål og virkemidler
EnergiRike er et samarbeidsorgan hvor medlemmene arbeider i fellesskap for å forankre forståelse for den
betydning energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, kompetanseutvikling,
innovasjon, sysselsetting og næringsutvikling.
EnergiRike skal:
 Videreutvikle EnergiRike-konferansen som årlig nasjonal konferanse om energi og verdiskaping, og
befeste dens stilling som en nasjonal arena for energi, verdiskaping og innovasjon, og som arena for
nettverksbygging.
 Videreutvikle EnergiRike Ung som årlig kunnskaps og nettverksarena for studenter, nyutdannede og
unge nyansatte i medlemsbedriftene.
 Videreutvikle EnergiRike Toppleder-lunsj til å være en foretrukket møtearena for medlemsbedriftene
 Synliggjøre ledende kompetanse.
 Bidra til godt omdømme og merkevarebygging av medlemsbedriftene.
EnergiRike har ikke erverv til formål, og skal ikke arbeide for at foreningen oppnår økonomiske fordeler for seg
selv eller medlemmene.
§3
Medlemmer
EnergiRike har naturlig nedslagsfelt i Vestland og Rogaland fylker. Medlemskap godkjennes av styret for
Energirike. Medlemskontingenten betales forskuddsvis. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.
Medlemsbedriftene skal inngå skriftlig samarbeidsavtale med EnergiRike. Slik avtale skal regulere partenes
rettigheter og forpliktelser.
Utmelding fra EnergiRike kan skje med 1 - ett - års skriftlig varsel.
Medlemsbedrift har ikke krav på tilbakebetaling av medlemskontingent som er innbetalt i h.t. 2. ledd foran, og
har heller ikke krav på utbetaling av noen andel av EnergiRikes midler (nettoformue), dvs. utover slik av
tilskudd e.l. som følger av samarbeidsavtalen.
§3a
Assosiert Medlem
Interesseorganisasjoner og andre relevante virksomheter representert i regionen, og som har ideelle
målsettinger forenlig med EnergiRike, kan bli assosiert medlem. Assosiert medlemskap godkjennes av styret i
EnergiRike. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.
Medlemskontingent betales forskuddsvis. Assosiert medlemmer har ingen stemmerett på årsmøtet.
Assosierte medlemmer inngår skriftlig samarbeidsavtale med EnergiRike. Slik avtale skal regulere partenes
rettigheter og forpliktelser.
Utmelding fra EnergiRike kan skje med 1 - ett - års skriftlig varsel.
Assosiert medlemsbedrift som ønsker og tre ut av EnergiRike, må dekke sin andel av utgiftene i h.t.
samarbeidsavtalen. Slik medlemsbedrift har ikke krav på tilbakebetaling av avgifter som er innbetalt i h.t. 2.
ledd foran.

§4

Styret
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EnergiRike skal ha et styre som består av inntil 9 medlemmer, dog ikke mindre enn 7 med personlige
varamedlemmer. Sammensetning av styre bør være tverrfaglig og representativt for medlemmene.
Årsmøtet velger styret samt styrets leder.
Nestleder av EnergiRike velges av styret. Daglig leder deltar på styrets møter og er styrets sekretær.
Årsmøtet velger valgkomité. Valgkomitéen som består av 3 personer legger frem forslag til nytt styre før
årsmøtet. Forslag til styremedlemmer sendes sammen med saksdokumenter til årsmøte minst 14 dager før
møtet.
Styremedlemmene velges på fritt grunnlag, dog slik at et flertall av medlemmene må være ansatt i medlemsbedriftene. Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år.
Styremedlemmene kan gjenvelges. Et styremedlem blir sittende inntil nytt styremedlem er valgt, selv om
tjenestetiden er utløpt.
Når særlige grunner foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake i valgperioden.
Styret representerer EnergiRike utad. Styret kan gi ett eller flere styremedlemmer, eventuelt daglig leder, rett
til - enten alene eller i fellesskap - å forplikte EnergiRike ved sin underskrift.
Styret gjør vedtak i møte og er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styret deltar i styrebehandlingen
hvorav ikke mer enn to er varamedlemmer.
En forutsetning for at styret er beslutningsdyktig er at alle styremedlemmene har blitt innkalt til møtet.
Ved stemmelikhet er styreleders/møteleders stemme avgjørende.
Bestemmelsene i aksjelovens kapittel 6, eventuelt senere tilsvarende lovgivning, gjelder tilsvarende, så langt
de passer, og ikke annet følger av disse vedtekter, for styre- medlemmer, -møter, -vedtak, -myndighet m.v.

§5
Årsmøte
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet
innkalles av styret med 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må
være sendt til styret senest 14. dager før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene
minst 1 uke før årsmøtet.
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet, men bare ordinære medlemmer jfr § 3 har stemmerett.
Årsmøte velger møteleder og sekretær. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen
har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje med fullmakt.
Årsmøte behandler bare forslag som er oppført på saklisten, med mindre ¾ av de fremmøtte medlemmer
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste.
Årsmøtets oppgaver:
1.
Behandle styrets årsmelding
2.
Vedta regnskap
3.
Vedta vedtektsendringer
4.
Behandle foreningens budsjett
5.
Fastsette kontingent og styremedlemmers godtgjøring
6.
Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
Valg av:
a) Styremedlemmer
b) Leder
c) Valgkomité
Stemmegivning på årsmøtet:
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Dersom ingen oppnår flertall i 1. valgomgang foretas omvalg blant de som får flest stemmer.
Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelsen ved
loddtrekning.
Beslutning om å endre vedtektene krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.
Forslag til vedtektsendringer skal i sin helhet inntas i innkallingen til årsmøtet.
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Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmene krever
det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 1 måneds varsel.
§6
Daglig leder
EnergiRike skal ha en daglig leder. Denne ressursen kan EnergiRike kjøpe etter avtale mellom styret.
Daglig leder skal forestå den daglige ledelsen, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig
leder skal sørge for at regnskapsførselen er i samsvar med lov og vedtekter og at formuesforvaltningen er
ordnet på betryggende måte.
Andre ordninger for administrasjon og ledelse av EnergiRike kan vedtas av styret. Når slike endringer er
fundamentale for EnergiRikes drift må dette godkjennes av årsmøtet.
Den daglige leder representerer EnergiRike utad i anliggender som faller innenfor dens myndighet.
§7
Finansiering av driften
Driften av EnergiRike finansieres gjennom årlig medlemskontingent, EnergiRike-konferansen, evt. offentlige og
andre tilskudd. Eventuelle overskudd som opparbeides i forbindelse med driften av EnergiRike, og tilbakeføres
til løpende drift av foreningen.
Dersom konferanseinntektene blir endret eller opphører, eller andre forhold fører til underskudd, plikter
medlemsbedriftene å dekke dette underskuddet pro rata.
§8
Eiendeler
EnergiRikes eiendeler skal holdes adskilt fra andre midler, herunder midler tilhørende medlemsbedrifter.
§9
Regnskap
EnergiRikes styre har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter dets utgang. Regnskapet skal
godkjennes av årsmøtet innen 5 måneder etter regnskapsårets utgang.
§ 10
Revisor
Revisor påkreves ikke.
Autorisert regnskapsfører skal ved datert påskrift attestere årsregnskapet. Han skal bekrefte at EnergiRikes
verdier er til stede, for så vidt dette ikke fremgår av depotoppgave fra bank eller saldo-oppgave for
bankinnskudd.
For øvrig skal revisjonen utføres i samsvar med reglene i lov og forskrift angående revisjon.
Kassabeholdningen skal holdes i bank, bortsett fra midler som trengs til daglige utbetalinger.
§ 11
Oppløsning
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 her
gjentas med 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle foreningens formål etter Årsmøtets
beslutning.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen ansees ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring.
Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som Årsmøtet skal stemme
over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

