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Hamarregionen Næringsforum 
 
§ 1: Navn 
 
Organisasjonens navn er Hamarregionen Næringsforum. Den offisielle forkortting 
av organisasjonens navn er Næringsforumet. 
 
§2 Formål 
 
Næringsforumets formål er å fremme regional utvikling og næringslivets interesser 
i Hamarregionen. 
 
Foreningen har ikke erverv til formål. 
 
Foreningen skal være partipolitisk nøytral. 
 
Hamarregionen utvikling og reiseliv er foreningens sekretariat i henhold til egen 
avtale 
mellom partene. 
 
§3 Deltakere/medlemskap 
 
Næringsforumet er åpen for medlemskap av bedrifter, Næringsforumer, 
organisasjoner og offentlige/halvoffentlige institusjoner med tilknytning til næringslivet 
i Hamarregionen. 
 
Næringsforumet kan oppta som medlemmer: 
 
a) Virksomheter primært innenfor ulike bransjer i Hamar, Stange, Løten og 
Ringsaker. Under ett medlemskap kan det registreres flere medarbeidere som alle 
kan utøve medlemsrettigheter; 
b) Lokale næringsforum, bransjeorganisasjoner og laug i Hamarregionen; og 
c) Privatpersoner, studenter og pensjonister kan tegne medlemskap på egne 
betingelser. 
 
Studentmedlemskap kan innvilges for studenter ved universitet og offentlig godkjente 
høyskoler. 
 
Kontingenten og innslagspunktet for utvidet stemmerett (utover 1 stemme pr bedrift) 
fastsettes av årsmøte for ett år om gangen. 
Utmelding kan gjøres via e-post og gjelder fra 1. januar påfølgende år. Innbetalt 
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årskontingent refunderes ikke. 
 
§ 4: Finansiering. 
Næringsforumet finansieres ved medlemskontingent. 
Kostnadene ved sekretariatsfunksjonen dekkes av HrU. 
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I tillegg vil aktiviteter kunne finansieres gjennom aktuelle prosjekt- og 
oppdragsinntekter og eventuell driftsstøtte fra kommunene i Hamarregionen. 
 
§ 5: Organisasjon 
 
Næringsforumets organisasjon består av styre og sekretariat. 
 
Årsmøtet er Næringsforumets høyeste organ. 
 
§ 6 Styret og representasjon 
 
Næringsforumet ledes av et styre som består av leder og nestleder og inntil 4 
styremedlemmer som alle velges av årsmøtet. 
 
Valgperioden for styrets medlemmer er to år, halvparten av medlemmene velges 
annenhvert år. Gjenvalg kan finne sted. 
 
Funksjonstiden i ethvert verv skal ikke overstige seks år. Total funksjonstid i styret 
skal ikke overstige åtte år. 
 
Årsmøtet kan velge inntil 3 vararepresentanter til styret. Valgperioden for 
vararepresentantene er to år. Vararepresentanter innkalles etter behov. 
 
Det skal føres protokoll for styremøter og årsmøter. 
 
Når intet annet er bestemt i vedtektene fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. 
Ved stemmelikhet gjør den fungerende styreleders stemme utslaget. 
 
Næringsforumets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i felleskap. 
 
§ 7: Årsmøtet. 
 
Årsmøtet innkalles av styret med minimum tre ukers varsel og skal inneholde 
sakliste, årsmelding, revidert regnskap, innstilling fra valgkomiteen, forslag til 
vedtektsendringer og/eller innkomne saker. 
 
Stemmeretten begrenses oppad til maks to pr. bedrift i henhold til den kontingentsats 
som det betales for (basert på antall ansatte pr. bedrift). 
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Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mai. Ekstraordinært årsmøte kan 
avholdes dersom styret gjør vedtak om det eller dersom minst 30 % av medlemmene 
skriftlig krever det. I så fall skal innkalling skje med minst syv dagers varsel. 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
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1. Velge møteleder og to personer til å underskrive protokollen. 
2. Behandle styrets årsmelding. 
3. Behandle revidert regnskap. 
4. Velge 

styreleder 
nestleder 
medlemmer til styret 
varamedlemmer 
valgkomité på 3 medlemmer 
leder av valgkomité 

5. Engasjere revisor og godkjenne revisors honorar 
6. Fastsette honorar til styret etter innstilling fra valgkomiteen 
7. Behandle skriftlige forslag fra medlemmer eller andre saker det er naturlig at 
årsmøtet behandler. 
 
Stemmelikhet ved personvalg avgjøres ved loddtrekning. I andre saker med 
stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 
§ 8 Rådgivende utvalg 
 
Overensstemmende med Næringsforumets virksomhet og formål kan styret når 
det finner det hensiktsmessig opprette grupper og utvalg innenfor avgrensede fag, - 
bransje – eller saksområder. 
 
§ 9 Revisjon 
 
Forumets regnskap skal revideres av statsautorisert revisor som velges av 
Årsmøtet. 
 
§ 10 Valgkomité 
 
Valgkomitéen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle valg inkludert revisor, 
samt foreslå godtgjørelse til styret. 
 
Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen med 
funksjonstid på to år. Hvert år trer minst ett av komitémedlemmene ut. 
 
Leder velges på årsmøte i eget valg. 
 
Ved sammensetningen av valgkomité tilstrebes best mulig bransjebredde og 
geografisk representasjon. Likeledes skal valgkomitéen i sine kandidatforslag sørge 
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for best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende og utøvende 
organer, og ta hensyn til geografisk representasjon. 
 
Styrets sammensetning skal ivareta medlemsinteressene innenfor flest mulig 
næringsområder. 
 
§ 11 Vedtektsendringer. 
Endringer i vedtektene for Næringsforumet kan foretas på ordinært årsmøte. For 
vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
 
Forslag til vedtektsendringer fra andre enn styret, må være fremsatt før 1. februar. 
 
§ 12 Oppløsning. 
Næringsforumet kan besluttes oppløst av medlemmene gjennom ekstraordinær 
generalforsamling. For at et forslag om oppløsning av Næringsforumet skal være 
vedtatt, kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved en eventuell oppløsning, 
tillegges årsmøtet, etter styrets anbefaling, å beslutte disponering av 
Næringsforumets eventuelle overskudd til fremme av Næringsforumets formål. 
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