Vedtekter – forslag til innhold
Vedtekter er det styrende dokument som en organisasjon eller virksomhet skal arbeide etter. Disse
er organisasjonens «grunnlov».
Vedtektene fastsettes av organisasjonens generalforsamling eller årsmøte.
Virksomheter som omfattes av lov, plikter å forholde seg til lov ved utarbeidelse av vedteker.
Hovedtemaer i vedtektene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organisasjonen og formål
Kapital
Medlemmers/eieres forhold
Styret
Årsmøte/generalforsamling
Spesielle reguleringer
Vedtektsendringer og oppløsning

Sameierseksjoner

Ideell org.

Organisasjonen
 Organisasjonens navn, geografisk virkeområde og
kommunenavn der hovedkontoret befinner seg.
 Eventuell organisasjonsstruktur der det er flere nivåer.
Formål
 Dekkende beskrivelse av hva virksomheten skal drive med,
”samt forhold som hører til under hovedformålet” (Denne

Samvirkeselsk.

Paragrafer/Punkter

Aksjeselskap

Innledningsvis , skal det i vedtektene stå når disse er godkjente, og evt hvem som godkjente disse.
Endringer anføres med når og hvem som godkjenner.
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setning hjemler for eksempel brøyting for et selskap som driver
med eiendom).

Aksjekapital
 Total aksjekapital
 Aksjenes pålydende verdi
Andelsinnskudd
 Størrelse og håndtering ved utmelding/avslutning
Andre økonomiske forhold
 Kontingent
 Evt fond (egne statutter)
Medlemmer
 Kritterier for medlemskap (hvem kan bli medlem)
 Innmelding
 Medlemmenes plikter og rettigheter (kontingent etc.)
 Belønningssystem
 Avslutning av medlemskap (eksklusjon / frivillig)
 (Medlemshåndtering må være i samsvar med formål i§2)
Mislighold
 Sanksjoner ovenfor medlemmer/eiere

x
x

 Eventuell fravikelse
Styret
 Antall styremedlemmer og sammensetning
 Hvordan styret konstitueres (Valg/utnevnelser) og
funksjonstid
 Beslutningsdyktighet
 Styrets ansvar og signaturer
 Protokoll, behandling og fordeling
(Evt fullmakt for å tegne fravalg av revisor)
Daglig leder
(Det må beskrives om det skal engasjeres daglig leder)
Utvalg
 Valgkomité
 Revisor
 Evt andre utvalg
Generalforsamling / Årsmøte
 Hvem er generalforsamlingen/årsmøtet
 Hvor skal generalforsamlingen holdes (kommune, normalt
i den kommunen hvor org. har sin adresse)
 Innkalling med frister og prosedyrer
 Saker som behandles på denne er;
o Virksomhetsberegning
o Økonomi (regnskap, budsjett, styrets
ansvarsfritak, evt kontingent, anvendelse av
overskudd/dekning av underskudd, styrehonorar)
o Innmeldte saker (avgjøres på styremøte)
o Valg (Styremedlemmer, valgkomité, revisor, evt
komiteer)
 Protokoll, behandling og fordeling
 Valgkomité (bestemmelser)
 Revisor (bestemmelser)
 Ekstraordinær generalforsamling. Kriterier, frister og saker
Driftsutgifter
 Forhold som regulerer driftsutgifter
Overskudd og utbytte
 Hva skal skje med overskuddet?
 (Det er viktig for ideelle organisasjoner og foreninger at
utbytte ikke utdeles)
Vedtektsendringer
 Hva skal til for å godkjenne endringer i vedtektene
(eks ¾ dels flertall)
o (eks over 2 generalforsamlinger)
Oppløsning av organisasjonen
 Kriterier for oppløsning
 Håndtering av organisasjonens aktiva.
 (For forening/lag/ideell org skal aktiva ikke tilkomme
medlemmer)
Andre forhold
 For forhold som ikke er regulert i vedtektene gjelder
lov…
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Punktene som er listet er kun ment som forslag. Uaktuelle punkter kan sløyfes, og vikige aktuelle
punkter som ikke er nevnt overfor må tas med.

