Vedtekter for Løten Næringslivsforening
-

revidert og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.oktober 2020

§ 1 Formål
Løten Næringslivsforening skal være en forening for næringsdrivende i Løten. Foreningen skal skape
merverdi for medlemmene gjennom å:
•
•
•

Bidra til utvikling for medlemmene
Fremme medlemmenes interesser overfor lokale, regionale og sentrale myndigheter
Bidra til utvikling i bygda via egne initiativ og i samarbeid med andre grupperinger

§ 2 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas næringsdrivende i Løten som slutter seg til foreningens formål. Som
næringsdrivende i Løten regnes alle som er registrert i foretaksregisteret med forretningsadresse i
Løten. Innmelding skjer ved å betale foreningens medlemskontingent. Utmelding skal skje skriftlig
senest tre måneder før utløp av kalenderåret. Utmelding senere enn tre måneder før kalenderårets
utløp medfører plikt til å betale medlemskontingent for neste kalenderår.
Styret har ansvar for å holde løpende oversikt over foreningens medlemmer.
§ 3 Utelukkelse
Hvis et medlem via sin opptreden skader foreningen, dens omdømme, eller opptrer illojalt mot andre
medlemmer kan styret inntil videre utelukke vedkommende fra foreningen. Endelig utelukkelse
krever behandling og vedtak i to styremøter.
§ 4 Styret
Styret velges blant foreningens medlemmer. Det skal tilstrebes valgt styre med balansert
kjønnsfordeling.
Styret skal bestå av tre til fem medlemmer etter årsmøtets nærmere beslutning.
Styrets leder velges av årsmøtet årlig.
Styremedlemmers funksjonstid er to år.
Ved stemmelikhet i styret er styreleders stemme avgjørende.
§ 5 Økonomi
Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og innbetales innen 1. februar.
Manglende innbetaling av kontingent medfører ekskludering fra foreningen. Slik ekskludering vedtas
av styret.
§ 6 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Kun
medlemmer har stemmerett.
Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet skal sendes styret skriftlig senest tre uker før årsmøtet.
Styret innkaller til årsmøte senest 14 dager før årsmøtet avholdes.
Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
•

Regnskap

•
•
•
•

Styrets årsberetning
Valg av styre, valgkomité og revisor
Kontingent for kommende år
Innkomne forslag

Sakliste, årsberetning, regnskap og medlemsliste skal følge med innkallingen.
Styret skal på årsmøtet redegjøre for sine planer for arbeidet fram til neste årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret finner det påkrevet, eller hvis minst 1/5 av
medlemmene skriftlig ber om det.
§ 7 Vedtekter
Vedtektsendringer vedtas med alminnelig flertall på årsmøtet blant de frammøtte medlemmer.
§ 8 Oppløsning
Oppløsning vedtas etter samme flertall og prosedyre som vedtektsendringer.
Ved oppløsning skal foreningens eventuelle midler tilfalle Løten Helsetun.

