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VEDTEKTER

NAVN
§1

Foreningens navn er Nettverk for Kommunale Vannkrafteiere, «Nettverket».

ORGANISASJONSFORM
§2

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er
selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens
formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

FORMÅL
§3

Nettverket skal ivareta kommunenes interesser som eiere av vannkraftverk gjennom å
påvirke rammebetingelser slik at medlemmene oppnår sin rettmessige del av verdiskapingen.

ARBEIDSFORM
§4

Nettverket skal drive politisk påvirkning og bevisstgjøring for å fremme medlemmenes
interesser, herunder etablere møteplasser, delta i det offentlige ordskiftet, engasjere seg i
høringer mv.

MEDLEMSKAP
§5

Kommuner med eierskap i vannkraftverk og som støtter nettverkets formål kan delta som
medlemmer i Nettverket. Innmelding skjer skriftlig til Nettverkets administrator. Utmelding
skjer skriftlig til Nettverkets administrator og gjelder fra førstkommende årsskifte. Betalt
kontingent er en forutsetning for gyldig medlemskap og medlemmer som skylder kontingent
for mer enn ett år har ikke stemmerett på årsmøtet.

KONTINGENT
§6

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Ved stiftelsestidspunktet er årskontingenten kr 30 000
for kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, og kr 10 000 for kommuner med færre enn
10 000 innbyggere.

ORGANISASJON
§7

Nettverket har følgende organer:
Årsmøtet; Styret; Valgkomitéen; Administrator/administrasjon

§7.1

Årsmøtet er Nettverkets øverste organ og innkalles av styret innen utgangen av mai måned
hvert år. Innkallingen skjer med minimum tre ukers varsel. Årsmøtet kunngjøres på den
måten styret finner hensiktsmessig. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være

sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for
medlemmene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er
oppført på saklisten med mindre ¾ av de fremmøtte krever det.
§7.2

Medlemmene kan være representert på årsmøtet med 2 folkevalgte delegater. Et medlem
kan møte på årsmøtet med fullmakt fra inntil fem medlemmers delegater. Styreleder kan
møte med fullmakt fra et ubegrenset antall medlemmer. Hver delegat har én stemme og
sakene avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør årsmøteleders stemme
utfallet av voteringen.

§7.3

På ordinært årsmøte behandles årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning,
årskontingenter, valg, innkomne forslag, budsjett samt arbeidsplaner og andre saker som
styret fremmer.

§7.4

Styret har mellom fem og ni medlemmer og er foreningens øverste organ mellom årsmøtene.
Styrets leder velges særskilt. Valgperioden for styreleder og styremedlemmene er to år.
Styrets nestleder utpekes av styret for ett år om gangen.
Styrets velges med alminnelig flertall etter innstilling fra valgkomitéen. Det er anledning til å
fremme benkeforslag.

§7.5

Valgkomitéen består av tre personer og velges av årsmøtet. Funksjonsperioden er to år.
Valgkomiteen skal i sin innstilling til årsmøtet vektlegge at sammensetningen av styret skal ha
en geografisk balanse, og tilstrebe en bred politisk representasjon.

§7.6

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av
medlemmene forlanger det. Det er ikke anledning til å benytte fullmakt på ekstraordinært
årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er satt i innkallingen.
Innkallingen skjer med minimum 14 dagers varsel og kunngjøres på den måten styret finner
hensiktsmessig.

STYRETS ARBEID
§8

Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret ansetter administrator
eller organ som administrerer Nettverket. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av
styremedlemmene er til stede og fatter beslutninger med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet avgjør styreleders stemme utfallet av voteringen. Styreleder representerer
Nettverket utad, men kan delegere dette til administrator/administrativt organ i saker der
det er hensiktsmessig. Det føres protokoll fra styremøtene.

§8.1

Administrator/organ som administrerer Nettverket har ansvar for daglig drift, samspill og
kontakt med kommunene og Nettverkets økonomi. Administrator/organ rapporterer til
styret som også fastsetter administrators rammer, herunder bemanning.

§9

OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Nettverket fremmes for styret innen kalenderårets utgang for
behandling på ordinært årsmøte kommende år. Vedtak om oppløsning krever to tredjedels
flertall i ordinært årsmøte og alminnelig flertall i påfølgende ekstraordinært årsmøte som
avholdes senest to måneder etter det ordinære årsmøtet. Oppløsning forestås av styret som
avviklingsstyre.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
jobber for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ikke-kommersiell organisasjon som
årsmøtet bestemmer.
VEDTEKTSENDRINGER
§ 10

Endringsforslag fremmes for styret innen kalenderårets utgang for behandling på ordinært
årsmøte påfølgende år, der det framgår av innkallingen hvilke paragrafer som foreslås
endret. Vedtak om endring i vedtekter fattes med minst to tredjedels flertall.

SIGNATURRETT
§ 11

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap kan signere på vegne av foreningen. Styret kan
meddele prokura.

