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§ 1 Foreningens Navn 

 
Foreningens navn er Ringerike Næringsforening (RNF) 

 
 

§ 2 Foreningens forretningsadresse 
 

Foreningen har sin forretningsadresse i Ringerike kommune 
 

§ 3 Formål 

RNF er en frittstående og partipolitisk nøytral organisasjon som overfor sine medlemmer skal: 

 Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen generelt og overfor offentlige myndigheter og 
leverandører av offentlige tjenester spesielt. 

 Påvirke kommunale, fylkeskommunale og statlige rammebetingelser i relasjon til medlemmenes 
interesser og næringsutviklingsarbeide generelt, for å sikre en sunn og positiv utvikling av regionens 
næringsliv. 

 Tilrettelegge arenaer, der positiv utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av 
bransjer og miljøer, samt mellom næringsliv, offentlige organisasjoner og kompetansemiljøer. 

 Kunne påta seg oppdrag av type markedsføringsbistand, prosjektstyring og ledelse, sekretariat, 
medlemsrådgivning, kurs og arrangementer, mot kostnadsdekning. 

Fremme informasjon til nytte for næringslivet 
 

§ 4 Medlemmer 

Virksomheter innenfor regionens næringsliv, enkeltpersoner, sammenslutninger samt offentlige og private 
organisasjoner, institusjoner og foreninger, kan opptas som medlemmer. 

Hele selskapet, bedriften/konsernet eller virksomheten hjemmehørende i regionen, er grunnlaget for 
medlemskapet. 

Likeartede virksomheter innenfor et naturlig geografisk område, kan tilslutte seg RNF gjennom kollektivt 
medlemskap. Med likeartede virksomheter menes i denne sammenheng varehandelsbedrifter som har en 
vesentlig del av sin virksomhet knyttet til handel med varer til forbruker/konsument. Andre virksomheter, av 
type servicebedrifter som virker utfyllende og kompletterende for det aktuelle geografiske område, kan 
innlemmes i det kollektive medlemskapet. 
 
Styret kan innenfor hovedretningslinjene for kollektivt medlemskap, også åpne for kollektivt medlemskap for 
andre næringer/sammenslutninger der det faller naturlig i form av type svært homogene bransjer og/eller der 
hvor fellesskapet kan sies å være selve næringen. 

Kommuners medlemskap er regulert i eget dokument (vedlegg). Dokumentet er en del av vedtektene, har 
samme gyldighet og er undergitt endringsprosedyre som vedtektene for øvrig.  
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Ordinære medlemmer har stemmerett og kan velges til verv i styrende organ. 

Utmeldinger skjer ved skriftlig meddelelse til RNF. Utmeldinger skjer med seks måneders varsel regnet fra 
førstkommende halvårsskifte – fra 1/1 og 1/7. 

 
 

§ 5 Ansvarsform 
 
Ringerike Næringsforening er en forening med vekslende medlemstall og vekslende kapital. Medlemmene er 
bare ansvarlig for sin andel av foreningskapitalen. 
Medlemmene har ikke rett til andel i eventuelle overskudd i foreningen eller rett til andel av 
medlemskontingent eller egenkapital ved uttreden eller oppløsning av foreningen. 
 
 

§ 6 Foreningskapital 

 Medlemmene er ved tegning av medlemskap forpliktet til å innbetale innmeldings-/foreningskapital basert på 
virksomhetens størrelse i form av antall ansatte(årsverk) slik det fremgår av nedenstående oppstilling, basert 
på medlemskategori/type medlem og/eller det samlede antall ansatte i den enkelte medlemsvirksomhet. 

Følgende medlemskategorier for innbetaling av foreningskapital med tilhørende antall stemmer på årsmøtet, 
legges til grunn: 

Medlems-

kategori 

 Antall  

stemmer 

01 Institusjoner/foreninger/organisasjoner 1 

02 Bedrifter m/ kun innehaver eller 1-3 

ansatte 

1 

03 Bedrifter med 4 – 8 ansatte  1 

04 Bygårdeier  2 

05 Bedrifter med 9 – 20 ansatte 3 

06 Bedrifter med 21 – 30 ansatte 4 

07 Bedrifter med 31 – 50 ansatte 5 

08 Bedrifter med >50 ansatte 5 

09 Gruppemedlem kollektivt tilsluttet 5 

10 Kommunemedlem 1 

11| Finansielle medlemmer – forhøyet 

bidrag 

5 

Midlertidig endring av virksomhetens ansatte, får ingen innvirkning på den foreningskapital som medlemmet 
plikter å innbetale etter ovenstående oppstilling. Dersom det hos medlemmet inntrer endring i antall ansatte, 
som ikke anses forbigående, er vedkommende medlem forpliktet til å justere sin foreningskapital tilsvarende. 
Ved uoverensstemmelse avgjør styret saken. 

Medlemsregister føres og ajourholdes løpende med bl a angivelse av medlemskategori, antall stemmer og 
innbetalt foreningskapital.  
 
Innbetalt foreningskapital tilbakebetales ikke ved uttreden av foreningen.  
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§ 7 Stemmegivning på årsmøtet 

 
På årsmøte har hvert medlem rett til å møte med en representant. 
Hvert medlem kan stemme for det antall stemmer som følger av medlemskategorien, men bare medlem som 
er registrert med medlemskategori kan stemme 
 
 
 

§ 8 Finansiering av driften 
 
Medlemmene svarer en årlig medlemskontingent og et service-/administrasjonsbidrag til foreningen. 
Medlemskontingenten finansierer medlemsservice og service-/administrasjonsbidraget finansierer 
foreningens aktiviteter og løpende drift. Kontingent og service-/administrasjonsbidrag vedtas av Årsmøtet. 
Kontingent og servicebidrag skal i prinsippet ikke benyttes til prosjektfinansiering. 
 

§ 9 Styret 

Styreleder velges for 1 år av gangen.  Foreningen ledes for øvrig av et styre på 6 styremedlemmer som 
velges for 2 år av gangen.  Første året velges halvparten for 1 år.  Nestleder velges av styremedlemmene.  

Styret er beslutningsdyktig når styreleder og 3 styremedlemmer eller 4 styremedlemmer er til stede.            
Ved stemmelikhet er stemmen til styrets leder eller setteleder, avgjørende.  

Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal presentere saker og legge 
frem forslag til styret, være styrets sekretær, og deretter sørge for at styrets vedtak settes ut i livet. 

Styret skal konkretisere årsmøtets forventninger og beslutninger og angi hvordan administrasjonen skal drive 
virksomheten.  
Det er styrets rett og plikt å ta de beslutninger som er nødvendige for å innfri foreningens erklærte formål. 
Styret er ansvarlig for at medlemmene får rask og hensiktsmessig tilbakemelding om den løpende 
virksomhet. 

Spesielt tilligger det styret å: 

 Ansette, evt si opp daglig leder  

 Fastlegge foreningens mål og strategier 

 Beslutte årlig budsjett 

 Støtte daglig leder i hans/hennes iverksettelse av styrevedtak 

 Gjennom daglig leder sikre god økonomisk styring av foreningen.  

 Utarbeide årsmelding og forestå gjennomføring av årsmøter 

Styrets leder og ett styremedlem innehar foreningens signatur i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 
Foreningens daglige leder anviser de løpende utgifter til den daglige drift. 

Styret, ved styrelederen, er den direkte foresatte for foreningens daglige leder. 
 
Det gis anledning til å yte godtgjørelse for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste. 
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§ 10 Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Møtet avholdes innen utgangen av april og innkalles skriftlig 
(elektronisk) med to (2) ukers varsel. Styrets forslag til saksliste, årsberetning, årsregnskap og sakspapir for 
andre saker som styret eller medlemmene ønsker skal tas opp på årsmøtet, skal følge innkallingen. Forslag til 
saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet, må fremlegges for styret innen 15. mars. Ordinært 
årsmøte skal behandle/avgjøre: 

1. Årsberetning og årsregnskap 
2. Valg av styreleder 
3. Valg av styremedlemmer, 2 vararepresentanter i nummerert rekkefølge, og valgkomité. 
4. Fastsettelse av medlemskontingent og service-/administrasjonsbidrag.  
5. Andre saker som i følge innkallingen eller vedtektene hører inn under årsmøtet. 

Valgbare kandidater til styret skal være ordinære medlemmer. Styreleder kan velges uten direkte å 
representere en medlemsbedrift.  

Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis minst to styrerepresentanter eller medlemmer som representerer minst 
30% av foreningskapitalen forlanger det. Et slikt møte innkalles skriftlig med 14 dagers varsel, sammen med 
saksliste. På årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte kan det ikke tas opp saker utenom sakslisten. 

Bindende vedtak fattes med simpelt flertall av de fremmøtte. 
 
 
 

§ 11 Valgkomité 
 
Foreningen skal ha en valgkomité som fremlegger forslag for årsmøtet på kandidater til de verv som er på 
valg. Komiteen skal ha 3 medlemmer som velges på årsmøtet hvert år. 
Det er vedtatt instruks for valgkomiteen som kun kan endres av årsmøtet. 
 
 

§ 12 Vedtektsendringer 
 
Endringer av disse vedtekter kan kun vedtas av årsmøtet med to tredjedels flertall av de fremmøtte stemmer. 
Endringsforslag må være sendt ut til medlemmene med årsmøteinnkallingen 
 
 

§ 13 Oppløsning 
 
Foreningen kan bare oppløses på et årsmøte, og det kreves to tredjedels flertall av de fremmøtte stemmer. 
Ved oppløsning skal selskapets aktiva tilfalle formål som fremmer næringsinteressene og næringsutviklingen i 
Ringeriksregionen, etter nærmere vedtak av årsmøtet. 
 
 

§ 14 Voldgift 
 
Dersom det mellom medlemmene oppstår tvist om spørsmål i tilknytning til medlemmenes plikter og 
rettigheter, skal slik tvist løses ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvisten ved en 
voldgiftsnemd på tre medlemmer, som oppnevnes av sorenskriveren i Ringerike. 
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Tillegg til vedtektenes §4 - regulering av kommuners medlemskap i Ringerike Næringsforening (RNF)                                           

         

1. Dette dokumentet regulerer forholdet til kommuners medlemskap i RNF,  

       

2. Kommunemedlem er en egen medlemsgruppe innenfor RNF.  

Hver enkelt kommune er et selvstendig og ordinært medlem. 

 

3. Medlemsgruppen, Kommunemedlem, kan stille en (1) felles kandidat til valg til RNF’s styre,  

      på årsmøtet. Et eventuelt valg, foregår etter ordinære valgprosedyrer på årsmøte   

  

             

4. Kommunene betaler på lik linje med andre medlemmer, en årlig medlemskontingent og et servicebidrag som 

fastsettes på årsmøtet. 

       

       Medlemskontingenten og servicebidraget er uløselig knyttet til hverandre og kan ikke velges  

       som et enten eller.  

 

5 Tegningsandelen er for kommunemedlemmer 1(en) medlemsandel, uavhengig av kommunens størrelse.  

       Medlemskontingent og servicebidrag fastsettes av styret ved innmelding, med utgangspunkt i kommunens  

       størrelse. Senere endringer i medlemskontingent og servicebidrag, besluttes av årsmøtet, jfr pkt 4.  

 

6. For alle forhold som ikke er regulert i dette tilleggsdokumentet, gjelder RNF’s vedtekter.   

 

 

  

 

 Vedtektene vedtatt på foreningens stiftelsesmøte den 27. november 2012. 

 
            Vedtektene er sist endret på ordinært årsmøte 23. april 2013 (§6) 
 
             Vedtektene er sist endret på ordinært årsmøte 23. april 2015 (§1 navn og §10 varselfrist for årsmøte)  
              


