VEDTEKTER
for
Oslo Handelsstands Forening
(org. nr. 938 092 249)

stiftet 12. november 1841
Sist endret 24.april 2019

§1
Formål
Oslo Handelsstands Forening (OHF) har som formål å fremme handels- og servicenæringens interesser i Oslo–
regionen.
OHF skal bygge på den grunnholdning at bedriftene virker i et markedsorientert system, med fri konkurranse,
fri forhandlingsrett og organisasjonsfrihet.
OHF skal forvalte eiendommer, fonds og legater på en god forretningsmessig måte til fordel for medlemmene,
og i overensstemmelse med fastlagte statutter og formål
§2
Foreningens virksomhet
OHF skal skape forståelse for næringens arbeidsmåte og samfunnsmessige betydning. Dette skal oppnås
gjennom aktiv og systematisk påvirkning av myndigheter og publikum, og ved faglig utvikling og dyktiggjøring
av medlemmene.
OHF skal selv, og gjennom undergrupper, skape et godt faglig og sosialt miljø. OHFs styrende organer etablerer
aktuelle undergrupper. Viktige undergrupper for foreningen vil være bransjenettverk, ungdom og kultur.
OHF skal etablere bransjenettverk hvis interessen og behovet blant bransjens medlemmer i OHF er tilstrekkelig.
Nettverkene skal årlig evalueres av OHFs styre for å sikre faglig innhold og aktivitet. Økonomiske bidrag til
bransjenettverkene fastsettes årlig av OHFs styre.
§3
Medlemskap
Som medlemmer av OHF kan opptas:
- Bedrifter i handels- og servicenæringen, uansett størrelse og selskapsform. For at en bedrift skal kunne opptas
som medlem må bedriften også melde inn samtlige utsalgssteder (så vel hel- og deleide, som tilknyttet ved

franchise og/eller andre sammenlignbare tilknytningsformer). Slike utsalgsstedsmedlemmer betegnes
kjedemedlemmer. Kjedemedlemmer kan etablere eget medlemskap i OHF etter søknad til styret i OHF.
Bedriftsmedlemmene er obligatoriske medlemmer av Oslo Handelsstands Felleskontor med de rettigheter og
forpliktelser som følger av dette.
Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember året før man trer ut.
Krav om eksklusjon av et medlem skal fremmes skriftlig for styret med begrunnelse og undertegnet med navn.
Finner styret kravet begrunnet, har det anledning til å ekskludere medlemmet.
Et ekskludert medlem kan anke saken til årsmøtet, som avgjør den med simpelt flertall. Inntil anke er avgjort,
skal medlemmet anses som suspendert. Fremmer styret krav om eksklusjon, gjelder samme ankebehandling.
§4
Kontingent
Bedriftsmedlemmer betaler kontingent fastsatt i det ordinære årsmøtet. Bedriftsmedlemmer betaler i tillegg
en avgift til Felleskontoret i henhold til særskilte vedtekter. Er kontingenten ikke betalt innen årets utgang, kan
medlemmet strykes uten at foreningens krav på forfalt kontingent derved bortfaller.
§5
Årsmøte
Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ethvert betalende bedriftsmedlem må være innmeldt innen
31.12., for å kunne stemme på årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når dette finner det nødvendig, eller når minst 10 % av
medlemmene skriftlig krever det.
Ordinære og ekstraordinære årsmøter innkalles skriftlig med minst fire ukers varsel til alle foreningens
medlemmer. Som skriftlig innkalling regnes også epost og tilsvarende elektroniske kommunikasjonsformer.
Hvert medlem har én stemme på årsmøtet, forutsatt at forfalt kontingent er betalt. Bedriftsmedlemmer avgir
stemme for de kjedemedlemmer o.l. som er registrert i medlemskapet, inntil det antallet som det betales
kjedekontingent for, jfr. § 3.
Kjedemedlemmer e.l. som er gitt direkte stemmerett av bedriftsmedlemmet, reduserer stemmeantallet for
bedriftsmedlemmet tilsvarende.

Innkallingen skal inneholde saksliste for årsmøtet.
I det ordinære årsmøtet behandles følgende saker:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Valg av to personer til å undertegne protokollen.
Beretning om virksomheten i det foregående kalenderår.
Reviderte årsregnskap bilagt kontrollkomitéens uttalelse, kfr. § 6.
Fastsettelse av honorarer for tillitsvalgte.
Eventuelle endringsforslag til vedtektene, kfr. § 7.
Forslag til kontingent, kfr. § 3.
Valg av styrets leder for ett år og styremedlemmer for to år, kfr. § 5.
Oppnevning av person(er) som omtalt i § 2.
Valg av medlem(mer) til kontrollkomitéen, kfr. § 6.

k. Valg av fire medlemmer til stipendkomitéen.
l. Valg av medlemmer til valgkomitéen, kfr. § 8.
m. Andre saker som styret eller revisor ønsker forelagt. Forslag som medlemmer ønsker forelagt må
oversendes styret minst seks uker før årsmøtet skal holdes.
Årsmøtet ledes av styreleder, nestleder eller valgt møteleder. Vedtak fattes med simpelt flertall, om ikke annet
er bestemt i vedtektene. Den som møter for et bedriftsmedlem og/eller et filialmedlem må være eier (ved
enkeltpersonforetak), deltager (ved ANS/DA), styremedlem i eller ansatt i vedkommende bedrift/filialmedlem.
I tilfelle stemmelikhet gir møtelederens stemme utslaget.
Ingen kan bli valgt til noe tillitsverv i Oslo Handelsstands Forening etter fylte 70 år.

§6
Styret
Foreningen ledes av et styre på fem-syv medlemmer, inklusive styreleder, valgt av årsmøtet.
Valgperioden er to år.
Styret skal representere et tverrsnitt av foreningens medlemsmasse.
Styreleder velges ved særskilt valg på årsmøtet for ett år av gangen. Styret velger selv nestleder blant styrets
medlemmer.
Et styremedlem og styreleder 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. Ved stemmelikhet gjør
fungerende styreleders stemme utslaget. Styret leder foreningen og er ansvarlig for økonomi og regnskap. Det
har besluttende og bevilgende myndighet når intet annet er bestemt i vedtekter eller av årsmøtet. Foreningens
styreleder og ett styremedlem samt daglig leder forplikter foreningen i fellesskap.
Styret ansetter daglig leder.
Styret kan oppnevne komitéer til å arbeide med spesielle spørsmål.
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller når minst to styremedlemmer forlanger det.
Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Utskrift av styreprotokollen sendes styrets medlemmer.
Instruks for styret fastsettes av årsmøtet.

§7
Kontrollkomité
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Styret forelegger revidert regnskap for en kontrollkomité på tre
medlemmer som vurderer om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens mål og foretatte
beslutninger, og at dens verdier og betrodde legater og fonds forefinnes. Kontrollkomitéens innstilling
forelegges årsmøtet.
Valgperioden for kontrollkomitéens medlemmer er to år, slik at det velges to og ett medlem(mer) annethvert
år. Kontrollkomitéen velger hvert år selv sin leder blant komitéens medlemmer.

§8
Valgkomité
Valgkomitéen skal overfor årsmøtet foreslå kandidater til alle valg.
Den trer sammen senest i løpet av november måned året før etter innkalling fra valgkomitéens leder, og avgir
innstilling innen utgangen av februar.
Valgkomitéens forslag skal ta utgangspunkt i foreningens vedtekter – særlig § 1, 2 og 5 samt styrets instruks.
Valgkomitéen består av fire medlemmer valgt av årsmøtet. Av de fire velges valgkomitéens leder med
funksjonstid på ett år. De øvrige medlemmene har en funksjonstid på to år, dog slik at det velges to og ett
medlem(mer) annethvert år.
Bestemmelsene for styremedlemmers sammenhengende totale funksjonstid i § 6 ovenfor gjøres også
gjeldende for alle fire medlemmer av valgkomitéen.
Valgkomitéen fremmer også forslag om honorarer for tillitsvalgte til årsmøtet.
§9
Sammenslutning og deling

Sammenslutning med andre næringsorganisasjoner i Oslo-regionen eller deling av organisasjonen anses ikke
som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning eller deling og nødvendige vedtektsendringer i den forbindelse, treffes etter
samme regler som for vedtektsendringer. Styret plikter i så fall å utarbeide en plan for sammenslutningen eller
delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra
foreningens kreditorer.
§ 10
Oppløsning
Oslo Handelsstands Forening kan oppløses etter forslag fra styret eller minst 10 % av medlemmene på ordinært
årsmøte. Slikt forslag skal være innlevert styret innen 31. desember.
En slik beslutning må ha minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene på to årsmøter, med minst tre måneders
mellomrom. Siste årsmøte velger avviklingsstyre. Gjenværende midler som ikke er bundet av andre avtaler,
regler eller vedtak, tilfaller et fond som skal opprettes til fremme av byens næringsliv. Til dette velger
avviklingsstyret et eget fondsstyre på minimum tre personer.

§ 11
Vedtektsendringer
Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret innen 31. desember. Vedtektsendringer krever
2/3 flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.

§ 12
Ikrafttredelse av vedtektsendringer
Vedtektsendringer trer i kraft fra det tidspunkt endringen(e) er vedtatt, om ikke annet blir bestemt.

Ω

