
 

Vedtekter for IT-forum 
§1  

IT-forum er en bransjeorganisasjon av og for IT-næringen og andre tilstøtende aktører i Bodø. Medlemmene har ikke 

noe ansvar for IT-forums forpliktelser ut over medlemskontingenten.  

 

IT-forum er selveiende. Ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av overskudd eller kan hefte 

foreningen for gjeld.  

 

§2 – Formål  

IT-forum har et ideelt formål. IT-forum skal arbeide for å  

• Synliggjøre IT-næringen og andre tilstøtende næringer  

• Skape en arena for nettverksbygging mellom ledere i IT-næringen  

• Skape en bro for samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom akademia, studenter, næringsliv 

og det offentlige 

• Inspirere IT-næringen til nyskaping, vekst og utvikling  

• Sette fokus på utvalgte strategiske områder som har verdi for IT-næringen  

 

Formålene skal oppnås gjennom følgende aktiviteter: 

Nettverksmøter, Inspirasjonsarrangementer for studenter, elever og næringen, sosiale arrangementer, framsnakking 

av nettverkets interesser og mål.  

 

§3 – Medlemskap  

IT-virksomheter og andre virksomheter der IT er virksomhetskritisk, kvalifiserer til medlemskap i IT-forum. 

- Et medlem i IT-forum tilsvarer én medlemsbedrift, altså ikke alle ansatte i bedriften.  

- Et medlem kan gi skriftlig fullmakt til et annet medlem for å stemme ved årsmøtet.  

 

• Medlemskap innvilges av styret ved simpelt flertall.  

• Medlemskapet gjelder normalt til det sies opp skriftlig.  

• Årsmøtet fastsetter medlemskontingent for inneværende kalenderår.  

• Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt årsavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 

• Nye medlemmer som opptas etter 1. juli, betaler halv medlemskontingent for vedkommende år.  

• Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

• Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret 

kan stryke dem som medlem av foreningen. 

• Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte 

 

§4 – Årsmøte  

IT-forums øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer 

som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet. 

 

Årsmøte skal avholdes senest 1. mars hvert år. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel, via e-post. 

Med innkallingen skal følge sakliste, årsrapport, regnskap, samt valgkomiteens innstilling. Forslag som skal behandles 

på årsmøtet skal være sendt til styret senest 10 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 

medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med 

mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. 

 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av 

de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 



 

 

Årsmøtet behandler følgende saker:  

• Årsrapport  

• Økonomi  

• Neste års planer  

• Fastsetting av årlig medlemskontingent  

• Vedtektsendringer  

• Innkomne forslag  

• Valg av styre og styreleder  

• Valg av valgkomité  

 

Medlemmene er representert med 1 stemme hver.  

 

§5 – Styret  

IT-forum skal ha et eget styre bestående av 6-8 personer som velges av og blant medlemmene.  

• Styrets medlemmer og varemedlemmer velges for ett år.  

• Dersom valgkomiteen ikke har et forslag til styreleder innen årsmøtet, kan valgt styre i etterkant selv 

konstituere en styreleder innad i styret.  

 

IT-forum skal ha en valgkomité som foreslår styremedlemmer til valg ved årsmøtet. Valgkomitéen skal bestå av 2-3 

personer og velges av årsmøtet. Valgkomitéens medlemmer skal ha en valgperiode på ett år. 

 

§6 - Styrets arbeid  

Styret skal:  

• årlig utarbeide handlingsplaner for året og sørge for at medlemmenes interesser ivaretas.  

• ha regelmessige møter. Med innkallingen skal det følge saksliste. 

• være beslutningsdyktig når minimum 4 av styremedlemmene deltar. Ved stemmelikhet har styreleder 

dobbeltstemme.  

• føre protokoll fra styremøtene. Styret skal sende relevant informasjon til medlemmene, ved behov også 

styremøteinnkallinger og -referat.  

• oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks 

for disse. 

• administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og 

bestemmelser. 

• representere foreningen utad.  

 

§7 – Vedtektsendringer  

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet. Forslag til vedtektsendring må være innsendt til styret innen 

1. februar. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

 

§8 - Fusjon eller oppløsning  

Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring. For å beslutte IT-forum 

fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 

dagers varsel til ekstraordinært årsmøte, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte. 

 

 


