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Vedtekter for Forum for miljøkartlegging og –sanering 

 
Vedtatt av styringsgruppen 29. april 2010, med endringer vedtatt på årsmøte 28.01.2014, samt 27.01.2015. 

 

 

§ 1 Formål 

 

"Forum for Miljøkartlegging og -sanering" skal være et faglig forum  

for aktiv formidling av informasjon og kunnskap, samt bidra til faglig utvikling innenfor arbeidsområdet 

miljøkartlegging og miljøsanering.  

 

Forumet skal være et våkent øye og et bindeledd mellom medlemmene og offentlige myndigheter, FoU-

miljøer samt nasjonale og internasjonale nettverk. 

 

§ 2 Organisasjon 

 

Forumet skal være landsomfattende og basert på medlemskap. Medlemskap kan tegnes av bedrifter, 

institusjoner og offentlige foretak.  Virksomheter med omsetning mindre enn 5 millioner betaler halv 

kontingentsats.  Offentlige forvaltningsetater tilbys å kunne tilslutte seg Forumet som observatører 

kostnadsfritt. 

 

§ 3 Årsmøtet 

 

Årsmøtet er forumets høyeste organ og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.  Styret fastsetter tid 

og sted, årsmøtet kunngjøres 2 måneder før og det innkalles til møtet med minst 3 ukers frist. Forslag til 

årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før møtet. 

 

Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har betalt kontingent innen årsmøtet, dvs at observatører 

ikke har stemmerett. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall.  

 

Årsmøtet skal behandle  

1. Godkjenning av innkalling 

2. Valg av møteleder og referent 

3. Valg av 2 personer for underskrift av protokoll 

4. Årsmeldingen 

5. Revidert regnskap,  

6. Budsjett, kontingent og handlingsplan for kommende år 

7. Innkomne saker 

8. Valg av styreleder, styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  Varamedlemmer velges i prioritert 

rekkefølge 

9. Valg av revisor og valgkomite 

 

En valgkomite på 3 personer valgt av årsmøtet skal foreslå styrets leder, styremedlemmer og revisor. 

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/5-del av medlemmene krever det.  

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes medlemmene med minst 3 ukers frist. 
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§ 4 Styret 

 

Forumet skal ha et styre på 5-8 personer valgt av årsmøtet. 

Funksjonstiden er 2 år, men det skal tilstrebes kontinuitet gjennom delvis utskiftning av styret hvert år. 

Minst halvparten av styret må være tilstede for at styret skal være beslutningsdyktig. 

 

Vedtak fattes ved simpelt flertall. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 

 

Styremøtene ledes av styreleder, eller i dennes fravær av en møteleder som velges blant de fremmøtte 

styremedlemmer. 

 

Styret får ikke godtgjørelse, men faktiske utgifter dekkes etter regning. 

 

§ 5 Sekretariatet 

 

Forumet kan ha et sekretariat som har ansvaret for den daglige driften. Sekretariatet utpekes av styret. 

 

§ 6 Økonomi 

 

Forumets aktiviteter finansieres gjennom medlemskontingent, deltakeravgift på seminarer og eventuelle 

tilskudd. 

 

Innenfor budsjettrammer godkjent av årsmøtet har styret det overordnede ansvar for forumets 

økonomiforvaltning og fastsetter retningslinjer for denne.  

 

§ 7 Signatur 

 

Signatur gitt av styrets leder sammen med ett styremedlem eller sekretariatet er forpliktende for forumet. 

 

Styret kan beslutte å gi navngitt(e) person(er) blant styremedlemmene og/eller i sekretariatet anledning til å 

disponere bestemte bankkonti. 

 

§ 8 Vedtektsendringer 

 

Vedtekter kan endres ved 2/3 flertall av årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer må fremlegges for styret 

minst 4 uker før årsmøtet. 

 

§ 9 Oppløsning 

 

Forslag om oppløsning av forumet behandles på samme måte som vedtektsendringer ved et årsmøte. Dette 

årsmøtet avgjør hvordan eventuelle aktiva skal benyttes. 

 


