Vedtekter
for

Fornybarklyngen
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§1

Navn og organisasjonsform

Foreningens navn er Fornybarklyngen.
Engelsk navn er Renewable Energy Cluster.
Fornybarklyngen er en uavhengig og selveiende forening. Foreningen har ikke økonomisk
overskudd som formål, og det utbetales ikke utbytte fra foreningen. Dersom ikke annet er
avtalt, har medlemmene ikke ansvar for foreningens forpliktelser.
Foreningens har sitt sete i Trondheim.
§2

Formål

Fornybarklyngen er en næringsklynge som skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å
fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og
tilhørende teknologier.
Klyngen skal legge til rette for samarbeid for å utvikle fremtidens løsninger og
forretningsmodeller innen fornybar energi, legge til rette for kunnskapsutvikling og
innovasjon, øke innovasjonsevnen blant klyngens medlemmer og profilere Trøndelag som
fornybarregion.
Fornybarklyngen skal ikke befatte seg med spørsmål som griper inn i den frie konkurranse
eller som berører forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
§3

Medlemskap

Medlemmer er virksomheter og organisasjoner med interesse innen produksjon, omsetning,
distribusjon og anvendelse av fornybar energi og tilhørende teknologier.
Foreningen kan ha assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer har møte og talerett, men
ikke stemmerett i foreningens fora.
Innmelding skjer skriftlig til foreningens sekretariat.
Melding om utmelding sendes foreningen skriftlig og senest 6 måneder før medlemskapet
skal opphøre. Medlemmet har ved utmelding ikke krav på å få tilbakebetalt innbetalt
medlemskontingent eller andel av foreningens nettoaktiva.
Styret kan ekskludere medlemmer som ikke betaler sin kontingent eller som opptrer utilbørlig
i forhold som angår foreningen.
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§4

Årsmøte

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.
Alle medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. Hvert medlem har én stemme. Medlemmer
kan stemme ved skriftlig fullmakt.
Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal foreningen holde ordinært
årsmøte. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
•

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

•

Valg av styre og valgkomite

•

Fastsettelse av medlemskontingent

•

Valg av revisor

•

Andre saker som et medlem har fremmet skriftlig for styret senest tre uker forut for
årsmøtet

Årsmøtet innkalles av styret med minimum to ukers varsel.
Årsmøtet ledes av styrets leder. Dersom denne ikke er tilstede velger forsamlingen en
møteleder.
Årsmøtet avgjør som hovedregel saker ved alminnelig flertall. Følgende beslutninger må
fattes med tilslutning fra minst 2/3 av stemmene:
•
•
§5

Vedtektsendringer
Oppløsning
Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller minst 1/3 av foreningens
medlemmer krever det.
§6

Styret

Foreningen skal ha et styre bestående av minst fem personer, hvorav en er styrets leder.
Styrets medlemmer og styrets leder velges av årsmøtet. Normal valgperiode for styrets
medlemmer er to år. Ved suppleringsvalg kan kortere valgperiode benyttes. Styremedlemmer
kan gjenvelges.
Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering
av virksomheten og fastsette nødvendige retningslinjer, planer og budsjetter for foreningens
virksomhet.
Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og plikter å påse at dets
virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret kan meddele prokura. Foreningens firma tegnes av styrets leder alene eller to av
styremedlemmene i fellesskap.
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Styret avgjør saker ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme
dobbelt.
Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Den skal minst angi tid og sted, deltakerne,
behandlingsmåten og styrets beslutninger.
§7

Sekretariat

Styret kan engasjere sekretariat for foreningen, og herunder daglig ledelse og forretningsfører.
Styre kan delegere ansvar, oppgaver og fullmakt til foreningens sekretariat.
§8

Medlemskontingent

Medlemmer betaler en årlig kontingent. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.
Kontingenten kan differensieres mellom medlemmer. Den fastsatte kontingent skal betales
innen en frist fastsatt av styret.
§9

Regnskap og revisjon

Det skal føres regnskap for foreningens virksomhet. Regnskap for forgående regnskapsår skal
fremlegges for årsmøtet.
Foreningens regnskap skal revideres. Årsmøte velger revisor.
§ 10 Oppløsning
Beslutning om oppløsning kan bare vedtas av årsmøtet og krever minst 2/3 av de avgitte
stemmene. Hvis det ved oppløsning av foreningen er gjenstående midler skal disse anvendes i
henhold til foreningens formål.
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