VEDTEKTER
for
Oslo Handelsstands Felleskontor
(org.nr 971 524 766)

stiftet 1. januar 1980.
Vedtekter sist endret 9. oktober 2014

§1
Formål
Oslo Handelsstands Felleskontor (Felleskontoret) har som formål å løse felles oppgaver av forretningsmessig
art for kontorets medlemmer. Felleskontoret kan drive forretningsmessig virksomhet på områder som tjener
medlemmenes interesser.
§2
Medlemskap
Medlemmer av Felleskontoret skal være næringsdrivende innen handels- og servicenæringen, samtidig som de
må være medlemmer av Oslo Handelsstands Forening.
Med næringsdrivende menes ethvert registrert foretak.
For en næringsdrivende med flere utsalgssteder (så vel hel- og deleide, som tilknyttet ved franchise og/eller
andre sammenlignbare tilknytningsformer) skal samtlige utsalgssteder være medlemmer av Felleskontoret.
Slike utsalgsstedsmedlemmer betegnes som filialmedlemmer.
Hvert medlem har én stemme på årsmøtet, forutsatt at forfalt avgift er betalt.
§3
Styret
Felleskontoret ledes av et styre på fem-syv medlemmer, inklusive styreleder, valgt av årsmøtet. Valgperioden
er to år, dog slik at inntil halvparten av styremedlemmene kan velges for ett år så lenge dette er nødvendig for
å innarbeide en valgperiode på to år ved rullering, slik at inntil 60 % av styremedlemmene er på valg hvert år.
Styreleder velges ved særskilt valg på årsmøtet blant de valgte styremedlemmene for ett år av gangen.
Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer.
Et styremedlem/-leder kan ikke ha mer enn åtte års sammenhengende funksjonstid. Gjenvalg kan deretter
finne sted når vedkommende ikke har vært styremedlem/-leder i minst to år.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Alle beslutninger fattes ved
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør fungerende styreleders stemme utslaget.
Felleskontorets styreleder og ett styremedlem, samt daglig leder forplikter Felleskontoret i fellesskap.
§4
Styrets funksjoner
Styret avgjør alle saker som ikke hører inn under årsmøtet. Instruks for styret fastsettes av årsmøtet.
Styreleder leder styrets møter.
Styret kan oppnevne utvalg og komitéer til å forestå Felleskontorets forskjellige oppgaver.

§5
Årsmøte
Årsmøtet innkalles med fire ukers varsel og holdes innen utgangen av april måned.
Innkalling kan skje pr epost eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsformer.
Årsmøtet ledes av styreleder, nestleder eller valgt møteleder.
Årsmøtet skal behandle følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets beretning.
Revidert regnskap.
Eventuelle endringsforslag til vedtektene.
Valg.
Fastsettelse av avgifter til Felleskontoret.
Behandling av innkomne saker.

Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall, om ikke annet er bestemt i vedtektene. Det kan ikke avgis
stemme ved fullmakt. Den som møter for et medlem og/eller et filialmedlem må være eier (ved
enkeltpersonforetak), deltager (ved ANS/DA), styremedlem eller ansatt i vedkommende bedrift/filialmedlem.
Styreleders stemme gjør utslaget ved stemmelikhet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt
styret senest seks uker før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når styret eller minst 10 % av
medlemsmassen skriftlig forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan behandle alle saker som kan behandles på
ordinært årsmøte. For øvrig gjelder de samme reglene som for ordinært årsmøte.
Ingen kan bli valgt til styret i Oslo Handelsstands Felleskontor etter fylte 70 år.
§6
Administrasjon
Felleskontorets daglige leder ansettes av styret, som også fastsetter instruks for den daglige lederen.
§7
Avgifter
Evt. avgifter til Felleskontoret fastsettes av årsmøtet.
§8
Utmelding
Utmelding av Felleskontoret skal skje skriftlig innen 31. desember.

§9
Oppløsning
Felleskontoret kan bare oppløses hvis et årsmøte treffer beslutning om dette med 2/3 flertall. Beslutning om
anvendelse av eventuelle midler treffes av årsmøtet ved alminnelig flertall.

§ 10
Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan bare skje på årsmøtet. Forslag må være innsendt til styret senest 31.
desember. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de avgitte stemmene.

§ 11
Ikrafttredelse av vedtektsendringer
Vedtektsendringer trer i kraft fra det tidspunktet endringen(e) er vedtatt, om ikke annet er bestemt.
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