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Vedtekter Norsk Martnasforum 
 
§ 1 Formål 
Norsk Martnasforum er en interesseorganisasjon for norske handelsarrangementer 
med kvalitet.  
 
Arrangementene skal ha lokal forankring og profil.   
 
Gjennom Norsk Martnasforum skal medlemmene: 
- utveksle informasjon, erfaringer og ideer 
- utarbeide arrangementsdokumenter av felles interesse 
- søke stordriftsfordeler 
- jobbe med kvalitetssikring 
 
§ 2 Organisasjon 
Forumet er frittstående og selveiende. Alle verdier eies av forumet, inklusive domene, 
logo og varemerke. Forumet skal være registrert i Brønnøysundregistrene.   
 
Styret skal bestå av 1 leder, 1 nestleder og fra 1 til 3 styremedlemmer fra forskjellige 
arrangement. Styret konstituerer seg selv. 
 
§ 3 Medlemmer 
Som medlemmer kan opptas arrangementer som oppfyller kravene i § 1. Styret gjør 
vedtak ved opptak av nye medlemmer.  
 
Utmelding av Norsk Martnasforum skal skje skriftlig med minst 3 mnd. varsel før 
utgangen av et kalenderår.  
 
Medlemmer som handler i strid med forumets vedtekter og formål, kan utelukkes fra 
forumet. Styrets innstilling i en sak om utelukkelse skal bringes inn for forumets 
årsmøte til endelig avgjørelse.  
 
§ 4 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som 
skylder kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret 
strykes som medlem av forumet. Strykes ett medlem kan det ikke tas opp som 
medlem igjen før skyldig kontingent er betalt.  
 
§ 5 Årsmøte 
Årsmøtet er forumet sitt øverste organ.  
 
Styret innkaller til årsmøte hvert år innen 31. mai. Årsmøtet kunngjøres ved skriftlig 
innkalling med minst 4 ukers varsel.  
 
Saker som en ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende minst 2 uker før 
årsmøtet.  
 
Saksdokumentene skal foreligge minst en uke før årsmøtet.  
 
Den som representerer det enkelte medlem på årsmøtet må ha fullmakt. Ett 
medlemskap gir en stemme på årsmøtet. 
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Sakliste skal minimum inneholde følgende: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Godkjenne innkalling og sakliste 
3. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 
4. Årsmelding 
5. Regnskap m/revisorberetning 
6. Innkomne saker, herunder forslag til opptak av nye medlemmer 
7. Fastsette medlemskontingent 
8. Budsjett og handlingsplan 
9. Valg. 

o Årsmøtet velger leder og nestleder samt 1-3 styremedlemmer. 
Styreleder velges for ett år om gangen. Styremedlemmer blir valgt for 2 
år av gangen, og det er årsmøtet sin plikt å sørge for at halvparten av 
styremedlemmene er på valg hvert år, slik at en ikke risikerer at styret 
består av bare nye medlemmer. Styremedlemmene velges fra 
forskjellige arrangementer. Ved stemmelikhet har styreleder 2 stemmer.  

o Norsk Martnasforum skal ha en valgkomité med 2 medlemmer.  
o Det skal velges 1 revisor blant medlemmene. 

 
§ 6 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel 
av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte 
som for ordinære årsmøter, med minst 4 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan 
bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i skriftlig innkalling. 
 
§ 7 Stemmerett 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke 
avgitt. 
 
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de 
oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har 
oppnådd flest stemmer.  
 
§ 8 Styrets oppgaver 
Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser. 
Styret representerer forumet utad. 
Styreleder innkaller til styremøter og årsmøte. 
Styret sørger for å holde minst 2 medlemsmøter pr. år hvorav det ene er knyttet til 
årsmøtet. 
Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er til stede. 
 
§ 9 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
§ 10 Oppløsning 
Oppløsning av Norsk Martnasforum kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir 
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 
måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 
flertall. 
 


