Vedtekter for ITforum
§1
ITforum er en nettverksorganisasjon for private og offentlige IKT- og kunnskapsbedrifter.
Medlemmene har ikke noe ansvar for IT-forums forpliktelser ut over medlemskontingenten.

§2 – Formål
ITforum har et ideelt formål. ITforum skal arbeide for å





synliggjøre IKT-næringen
skape arena for nettverksbygging mellom ledere i IKT-næringen
inspirere IKT-næringen til nyskaping, vekst og utvikling
sette fokus på utvalgte strategiske områder som har verdi for IKT-næringen

§3 – Medlemskap
Medlemskap innvilges av styret ved simpelt flertall.
Medlemskapet gjelder 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.

§4 – Årsmøte
IT-forums øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøte er åpent for alle medlemmer.
Årsmøte skal avholdes senest 1. mars hvert år. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers
varsel. Med innkallingen skal følge sakliste, årsrapport, regnskap, samt valgkomiteens innstilling.
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 medlemmer som velges av og blant medlemmene.
Styrets medlemmer velges for ett år.

§6 - Styrets arbeid
Styret skal årlig utarbeide handlingsplaner for året og sørge for at medlemmenes interesser
ivaretas.
Styret skal ha regelmessige møter. Med innkallingen skal det følge saksliste.
Styret er beslutningsdyktig når minimum 4 av styremedlemmene deltar. Ved stemmelikhet har
Styreleder dobbelstemme.
Det føres protokoll fra styremøtene. Styret skal sende styreinnkalling, møtereferat og annen
relevant informasjon til medlemmene.

§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 ekstraordinær årsmøte, hvor saken avgjøres
med 2/3 flertall av de frammøtte.

