VEDTEKTER FOR FORENINGEN
STOPP SMARTMÅLERNE
§1

Foreningens navn

Foreningens navn er Stopp smartmålerne, og ble stiftet 20.02.2018.

§2

Formål

Forenings formål er å stoppe utrulling/etablering av smartmålere/AMS i Norge.

§3

Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person, dvs. at ingen i kraft av sin eierposisjon
kan disponere over dens formue, har krav på utbetaling av overskudd, hefte for dens gjeld mv.

§4

Medlemmer

1. Privatpersoner som aktivt ønsker å medvirke til å realisere og/eller støtter foreningens formål,
kan opptas som medlemmer i foreningen.
2. Medlemmer betaler medlemskontingent ved innmelding. Medlemskapet gjelder til det sies opp.
3. Innmelding skjer primært elektronisk, og medlemskapet har virkning fra det tidspunkt
medlemmet har betalt kontingenten.
4. Utmeldelse skjer skriftlig/per e-post. Utmelding gir ikke rett til hel eller delvis tilbakebetaling av
medlemskontingent.
5. Hvis et medlem begår eller utøver skadelige handlinger eller virksomhet som kan skade
foreningen, kan medlemmet utelukkes som medlem etter beslutning i foreningens styre.
Eksklusjoner av medlemmer skal begrunnes skriftlig, og medlemmet skal ha mulighet til å
forklare seg innen to uker etter at varsel er mottatt.
6. Foreningen tar også imot pengestøtte/gaver som brukes til å realisere foreningens formål.

§5

Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§6

Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Årsmøtet kan bestemme at det skal kreves inn årlig kontingent
fra medlemmene.

§7

Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan få refusjon for faktiske utgifter (etter
framlegg av godkjent bilag).

§8

Årsmøte

1. Årsmøtet , som holdes hvert år innen utgangen av juni måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved
kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to
uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før
årsmøtet.
2. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til
å være til stede.
3. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ved
stemmelikhet har foreningens talspersoner dobbeltstemme. Er det fremdeles stemmelikhet foretas
loddtrekning. Dobbeltstemme gjelder ikke ved valg. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
4. Årsmøtet velger møteleder, referent, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
5. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke
før årsmøtet.
6. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 2/3 av de
fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med et vedtak om godkjenning av
saksliste.

§9

Stemmegivning på årsmøtet

1. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater
(benkeforslag medregnet) kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme
avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges i
avstemmingen. 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.
3. Hvis 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.
4. 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.

§ 10

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1) Behandle årsmelding
2) Behandle årsregnskap i revidert stand
3) Behandle innkomne forslag
4) Fastsette kontingent
5) Velge:
a. Talsperson
b. Styremedlem(mer) og ev. varemedlem(mer)

§ 11

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede
medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter. Ekstraordinært
årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen, samt saker
etter § 8.6.

§ 12

Styret og signatur

1. Foreningen ledes av et styre på 3-7 personer som skal velges av årsmøtet. Styret er høyeste
myndighet mellom årsmøtene.
2. Styret ledes av to talspersoner, en kvinne og en mann. Disse er likestilte, og konstituerer seg selv
mht. arbeidsform, ev. fordeling av ansvarsområder mv.
3. Styremedlemmer velges for 1 år av gangen. Talspersonene velges for to år, forskjøvet, slik at det
blir ett års overlapp.
4. Ved valg til styret skal det tilstrebes at styret til enhver tid er sammensatt slik at det har
komplementær kompetanse som «speiler» foreningens behov og utvikling. Det skal også tilstrebes
kjønnsbalanse og geografisk spredning.
5. Styret avholder møter etter behov. Styret kan fatte vedtak når minimum halvparten av styrets
medlemmer er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Varamedlemmer har møterett til styremøtene.
6. Styret skal utarbeide møtereferat fra styremøtene og et styremedlem som er uenig i en beslutning
har krav på å få protokollert slik uenighet dersom vedkommende ønsker det.
7. Alle i styret har signaturrett hver for seg. Kasserer har prokura.
8. Styret kan, i overenstemmelse med det/de aktuelle varamedlemmet/medlemmene,
innlemme varamedlemmer i styret.
§ 13

Årsregnskap og årsberetning

1. Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Foreningens første regnskapsår løper fra stiftelsen til
31. desember 2018.

2. Innen utgangen av april måned utarbeider kasserer og/eller styret årsregnskap. Regnskapet skal
revideres. Det er også styrets ansvar at det utarbeides årsberetning.

§ 14

Bruk av foreningens midler

1. I tråd med formålsbestemmelsen fatter styret beslutning om anvendelse av foreningens midler.
Medlemmer, andre privatpersoner, organisasjoner, virksomheter og andre kan tildeles økonomisk
støtte/tilskudd etter skriftlig søknad til styret. Søknaden skal være på maksimalt 1 A4-side/500 ord,
og inneholde følgende:
- Leder/kontaktperson med kontaktinformasjon
- Beskrivelse av prosjektet/aktiviteten/hva tilskuddet skal brukes til
- Hvem som er involvert (minimum nøkkelpersoner/funksjoner)
- Budsjett
- Finansieringsplan
- Skjematisk framdriftsplan
- Beløp det søkes om og antakelse om ønsket tidspunkt for utbetaling
2. Foreningens midler kan også brukes til foreningens drift og annet som fremmer foreningens
formål som f.eks. folkemøter, trykksaker og annet markedsføringsmateriell, porto, reiseutgifter mv.

§ 15

Struktur og aktivitet

Det er tenkt etablert en struktur med fylkeskontakter og kommunekontakter/lokallag. I tillegg er det
tenkt etablert arbeidsgrupper som jobber med ulike tema.

§ 16

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.

§ 17

Oppløsning, sammenslutning og deling

1. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje,
må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå
avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre
om intet valg foretas.
2. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen
arbeider for. Fordeling av formuen skal være en årsmøtesak på samme årsmøte som foreningen
vedtas oppløst.
3. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
4. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
5. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes
i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 16. Styret skal i denne forbindelse
utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved
sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

