Vedtekter for Aust-Agder Markedsforum
Oppdatert og vedtatt på ordinær generalforsamling 14.03.2012

§1 Navn, tilknytning og foreningsår

Markedsforum Aust-Agder (heretter kalt Markedsforum) skal være tilsluttet Markedsforbundet. Forenings- og
regnskapsåret skal følge kalenderåret.

§2 Formål
Markedsforum skal være en nøytral forening som gjennom aktiviteter skal øke forståelsen for en effektiv
markedsføring generelt og være et forum for menings- og erfaringsutveksling.

§3 Virksomhet
Markedsforum skal organisere de virksomheter som er nødvendig for å:
- Fungere som sekretariat for foreningens medlemmer.
- Arrangere møter, konferanser og sosiale treff som fremmer foreningens formål og stimulerer til samarbeid
med andre.
- Dele ut prisen “Årets markedsfører” til organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner for å øke interessen for
profesjonell markedsføring.

§4 Medlemskap
Foreningen kan oppta som medlemmer personer, bedrifter og organisasjoner som gir sin tilslutning til det formål
Markedsforum arbeider for. Medlemskap skal godkjennes av styret. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding
til styret.
Æresmedlemmer kan utnevnes etter enstemmig styrebeslutning. Medlemskapet skal godkjennes på ordinær
generalforsamling med 2/3 flertall av de fremmøtte. Et æresmedlem har samme rettigheter som betalende
medlemmer.

§5 Økonomi
Årsregnskap og forslag til budsjett og kontingenter fremlegges av styret for behandling på generalforsamlingen.
Årskontingent / bedriftskontingent, med virkning for kommende regnskapsår, fastsettes årlig av generalforsamlingen
etter innstilling fra styret. Kontingenten forfaller til betaling innen 31.01. Hvis innmeldingen skjer senere, kan styret
redusere kontingenten i forhold til den tid som gjenstår.
Foreningen skal opparbeide et reservefond og midlene skal holdes avskilt fra foreningens øvrige midler. Fondets
renter disponeres av styret til foreningens drift. Fondets kapital kan bare disponeres av generalforsamlingen etter
styrets innstilling.

§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er Markedsforums høyeste myndighet. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 15.
mars og styret varsler om møtedato minst 4 uker før generalforsamlingen holdes. Saker som ønskes behandlet, må
være styret i hende minst 3 uker før møtet holdes.
Skriftlig innkalling skal sendes medlemmene senest 14 dager før avholdelse og med innkallingen skal følge:
1. Styrets årsberetning, revidert og avsluttet regnskap pr 31.12., revisors beretning og budsjett for neste år
2. Valgkomitéens innstilling
3. Eventuelle andre forslag og dokumenter som trenger generalforsamlingens godkjennelse
Generalforsamlingen kan bare fatte beslutninger i de saker som er oppført på dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling kan berammes av styret eller når dette forlanges av minst ¼ av medlemmene.
Generalforsamlingen ledes av foreningens leder eller dennes stedfortreder og skal behandle:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen
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3.
4.
5.

Årsberetning og revidert regnskap
Budsjett, herunder forslag til medlemskontingent for kommende regnskapsår
Valg av:
- styrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
- valgkomite med personlige varamedlemmer og evt andre komitéer
Leder og nestleder velges for 1 år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år, men ikke slik at samtlige
styremedlemmer velges samme år. Valgkomitéens medlemmer velges for 1 år.
Gjenvalg kan finne sted
6. Godkjennelse av revisor
7. Behandle innkomne forslag
Medlemmer som ikke har gjort opp sine forpliktelser innen generalforsamlingen settes, har ikke stemmerett.
Bedriftsmedlemskap gir stemmerett for en representant. Bedriften velger selv sin representant.
Generalforsamlingens beslutninger fattes med alminnelig flertall. Lederens stemme er avgjørende ved stemmelikhet.
Det føres protokoll over generalforsamlingens forhandlinger og vedtak.

§7 Styret
Markedsforum ledes av et styre bestående av inntil 6 medlemmer. Styret skal ha minst 2 varamedlemmer og disse
skal innkalles til alle styremøter.
Styret holder møter så ofte lederen finner det påkrevet eller når 3 av styremedlemmene ønsker det. Styret ledes av
leder eller i dennes fravær av nestleder. Styret er beslutningsdyktig når leder eller stedfortreder og minst 2
styremedlemmer er tilstede.
Styrebeslutninger fattes ved alminnelig flertall blant de tilstedeværende. Lederens stemme er avgjørende ved
stemmelighet. Styrets forhandlinger og vedtak skal protokolleres.
Styret er faglig, administrativt og økonomisk ansvarlig for Markedsforums drift innenfor de retningslinjer og rammer
generalforsamlingen trekker opp.
Styret kan nedsette komitéer og utvalg til løsning av bestemte oppgaver og fastsette mandat og instruks for disse.

§8 Valgkomité
Valgkomitéen består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Valgkomitéen skal til ordinær
generalforsamling fremlegge forslag til valg i henhold til vedtektene. Innstillingen skal forelegges styret senest en
måned før fastsatt ordinær generalforsamling.
Styret fremmer forslag på valgkomité.

§ 9 Representasjon og delegater
Styret oppnevner foreningens offisielle delegater til Markedsforbundets møter.

§10 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare besluttes av generalforsamlingen og krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte
stemmene.
Forslag om endring av vedtektene må være styret i hende innen 31. desember og skal sendes medlemmene sammen
med innkalling til generalforsamling.
Dersom en vedtatt vedtektsendring medfører nødvendige justeringer i andre paragrafer, kan styret endre dette uten
ytterligere behandling.

§11 Oppløsning
Oppløsning av Markedsforum kan bare besluttes av ordinær generalforsamling og krever tilslutning av minst 2/3 av
medlemstallet. Forslag om oppløsning skal forelegges medlemmene minst 2 måneder før det kan behandles.
Oppløsende generalforsamling fatter vedtak om omdisponering av foreningens midler.
Ved vedtak om oppløsning skal Markedsforbundet underrettes omgående.
___________________________________________
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