FORENINGENS VEDTEKTER
Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 3. juni 2021:
***
VEDTEKTER
for
NORGES NASJONALPARKKOMMUNER
(Organisasjonsnummer 914 889 375)

1.

Foreningen

Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner»
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
2.

Formål

Foreningens formål er å stimulere og bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling med grunnlag i
merkevaren Norges nasjonalparker.
Nasjonalparkene

gir

mulighet

for

økonomisk,

kulturell,

sosial

og

miljømessig

verdiskapning.

Foreningen skal samle og koordinere ressursene og innsatsen slik at medlemmene som aktører under
merkevaren Norges nasjonalparker kan bidra til at merkevarens intensjoner og muligheter blir oppfylt.
Foreningen skal ikke delta i forvaltningen av nasjonalparkene.
3.

Foreningens forretningskommune og sekretariat

Foreningens forretningskommune, og dermed sted for sekretariatet, fastsettes av styret. I sin vurdering av
plassering skal styret legge vekt på bl.a. relevant kompetansemiljø.
Årsmøter og styremøter kan avholdes i den kommune styret finner mest formålstjenlig.
4.

Medlemmer

Som medlemmer i Foreningen kan være kommuner som av Staten har fått tildelt statusen «Nasjonalparkkommune».
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Innmelding skjer ved skriftlig søknad til Foreningen. Styret avgjør spørsmålet om opptak av nye medlemmer
og foreløpige økonomiske betingelser for disse. Søkeren skal få melding om utfallet av søknaden så snart som
mulig, men manglende tilbakemelding medfører ikke automatisk godkjenning.
Ved opptak av nytt medlem må det betales et kapitalinnskudd som tilsvarer det innskudd eksisterende
medlemmer har innbetalt.
5.

Utmelding fra Foreningen

Medlemmer kan melde seg ut av Foreningen. Utmelding må skje skriftlig til Foreningen, og meldingen med
vedlegg må være kommet fram innen 1.1 med virkning fra 1.1 ett år etter. Vedlagt utmeldingen skal følge
protokoll fra kommunestyremøte hvor utmelding er vedtatt.
Ved opphørt medlemskap bortfaller plikten til å betale uforfalt kontingent. Medlemmer som melder seg ut har
ikke krav på tilbakebetaling av kapitalinnskudd, innbetalte kontingenter eller på del av formuen til Foreningen.
6.

Utestenging av medlemmer

Et medlem kan utestenges dersom
a) medlemmet ikke lenger oppfyller vedtektenes pkt. 4;
b) medlemmet vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor Foreningen som fastsatt i vedtektene, jfr. bl.a.
pkt. 7 (om kontingent) og 8 (om medlemmenes plikter); eller
c) når andre tungtveiende grunner tilsier det.
Vedtak om utestenging fattes av styret. Medlem som er utestengt kan kreve at styret legger vedtaket fram for
årsmøtet. Kravet må være satt fram innen en måned etter at medlemmet mottok skriftlig melding om
utestengingen og om fristen for å kreve vedtaket lagt fram for årsmøtet. Kravet har oppsettende virkning.
Ved opphørt medlemskap bortfaller plikten til å betale uforfalt kontingent. Medlemmer som utestenges har ikke
krav på tilbakebetaling av kapitalinnskudd, innbetalte kontingenter eller på del av formuen til Foreningen.
7.

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
Kontingenten skal bestå av et grunnbeløp som alle medlemskommunene skal betale.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av
styret strykes som medlem av Foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent
er betalt.
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8.

Medlemmenes plikter

Hvert medlem skal:
a) betale kontingent;
b) ha ressurs og bære kostnadene med ansvar for å oppfylle kommunens oppgaver som følge av statusen
nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby;
c) lojalt og aktivt støtte opp om Foreningens virksomhet;
d) følge opp gjeldende planer, vedtak og henvendelser fra Foreningen;
e) implementere Foreningens visjon og strategi i sin virksomhet;
f)

aktivt markedsføre seg som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby i tråd med merkevaren
Norges nasjonalparker; og

g) delta på møter og samlinger organisert av Foreningen.
h) Implementere

kriteriene

for

nasjonalparkkommuner

for

å

være

aktør

under

merkevaren

Norges nasjonalparker
i)

Ta i bruk merkevaren og designmanualen med retningslinjer i kommunens visuelle profil og i profilering
av kommunen.

9.

Årsmøte

Årsmøtet er Foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni.
Årsmøtet innkalles av styret med minst to måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles
på årsmøtet skal være sendt til styret senest en måned før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig
for medlemmene senest to uker før årsmøtet.
Årsmøtet er åpent for alle. Årsmøtet kan stenge dørene om det foreligger lovmessig grunn, jfr. vedtektenes
pkt. 15. Utover medlemmenes representanter har bare representanter fra Klima- og miljødepartementet,
Miljødirektoratet, nasjonalparksentrene og administrative kontaktpersoner fra medlemmene talerett.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt til annet medlem. Ved likt antall stemmer avgjør
møteleders stemme.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest to uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når halvparten av Foreningens medlemmer krever det.
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10.

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet åpnes av styrets leder som får opptatt fortegnelse over fremmøtte. Årsmøtet skal behandle følgende
saker:
a) Godkjenning av fremmøtte og fullmakter
b) Valg av møteleder
c) Valg av en person til å undertegne protokoll sammen med møteleder
d) Godkjennelse av årsberetning og revidert regnskap
e) Behandle styrets strategier og handlingsplaner
f)

Behandle innkomne forslag til saker

g) Fastsette kontingent
h) Vedta budsjett
i)

Valg av styre, styreleder, vararepresentanter, valgnemnd og leder for valgnemnd

j)

Valg av revisor

11.

Møte og stemmegivning på årsmøtet

Hvert medlem har møte-, tale- og stemmerett. Hvert medlem har én stemme. Hvert medlem utpeker to representanter med møte- og talerett til årsmøtet, den ene representanten skal være blant kommunens folkevalgte
og den andre skal være valgt blant representanter for næringslivet i kommunen.
Den folkevalgte eller dennes stedfortreder avgir stemme på vegne av medlemmet. Dersom medlemmet bare
møter med én representant, har denne stemmeretten.
Med mindre annet framgår av vedtektene skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall
forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater
enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas
bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
Vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner

side 4 av 6

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de
avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater
har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas
så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått
flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
12.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede
medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst en måneds varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
13.

Styret

Foreningen ledes og forvaltes av et styre. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styrets størrelse og tjenestetid avgjøres til enhver tid av velgende årsmøte. Tjenestetiden for hvert
styremedlem er normalt to år, men det kan tas gjenvalg.
Styret skal bl.a.:
a) Iverksette årsmøtets bestemmelser.
b) Utføre de oppgaver vedtektene pålegger
c) Fastsette antall avdrag på kontingenten og dens forfallstidspunkt.
d) Få utarbeidet strategi- og handlingsplaner som skal forelegges årsmøtet til godkjenning.
e) Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
f)

Administrere og føre nødvendig kontroll med Foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende
instrukser og bestemmelser.

g) Utarbeide utkast til budsjett.
h) Representere Foreningen utad.
i)

Føre regnskap i form av et hovedregnskap, men med prosjektregnskaper der dette er naturlig.
Regnskap avlegges etter regnskapsloven etter standard for ideelle organisasjoner.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller en tredjedel av styremedlemmene forlanger det.
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Styremøtet ledes av styrets leder. Ved fravær utpeker leder sin stedfortreder. Styret er vedtaksført når et flertall
av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet avgjør
møteleders stemme.
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
14.

Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
15.

Forholdet til kommuneloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven

Ved valg og tilsettinger, herunder inhabilitet, gjelder kommunelovens bestemmelser analogisk så langt de passer.
Foreningens virksomhet skal være underlagt reglene i lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven)
og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
16.

Diverse

Foreningen kan kommunisere elektronisk til medlemmene og alle medlemmene kan kommunisere tilsvarende
med Foreningen.
Foreningen kommuniserer med postmottak hos medlemmet, om ikke medlemmet har utpekt minst én
representant som er bemyndiget til å motta elektronisk kommunikasjon fra Foreningen.
17.

Oppløsning

Oppløsning av Foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Ved oppløsning skal nettoformuen tilfalle en forening, stiftelse eller ideell organisasjon som arbeider for fremme
av nasjonalparkene i Norge.
Sammenslutning med andre foreninger, eller deling av Foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om
sammenslutning eller deling, og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. pkt. 14.
***
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