VEDTEKTER FOR SON NÆRINGSFORENING
Opprinnelig vedtatt på stiftelsesmøte 29.5.1985
Sist endret på årsmøte 5. mars 2015

1. Navn
Foreningens navn er Son næringsforening (SNF).
Son Næringsforening dekker Son og omegn i Vestby kommune.
2. Formål
Foreningens formål er å bidra til å utvikle og profilere Son som handelssted og reiselivsdestinasjon,
samt ivareta næringsdrivendes felles interesser overfor myndigheter og andre instanser.
Næringsforeningen skal fremme godt samarbeid og miljø mellom ulike aktører og bransjer.
3. Medlemskap
Bedrifter, næringsdrivende og foreninger hjemmehørende i Son kan tas opp som medlemmer i
foreningen. Hvert foretak eller forening kan bare være representert med ett medlemskap.
Medlemskap godkjennes av styret.
Hvert medlem har stemmerett på årsmøtet, og kan møte ved fullmektig.
Utmelding av Son Næringsforening skal skje skriftlig.
4. Komiteer og utvalg
Styret kan oppnevne og nedlegge utvalg, komiteer, råd o.l. med mandat å arbeide med spesielle
saker og prosjekter samt ivaretakelse av særinteresser innen foreningen.
5. Representasjon
Representasjon fra Son næringsforening i kommunale utvalg eller til andre verv skal eksplisitt vedtas i
styret og protokollføres. Slik representasjon skal rapporteres tilbake til styret.
6. Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste organ.
Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utløpet av mars.
Medlemmene skal varsles om dato og sted for årsmøtet, navn på valgkomiteens medlemmer og
tidsfrist for innsending av skriftlige forslag senest seks uker før årsmøtet.
Innkalling skal skje med to ukers skriftlig varsel. Saksliste, årsmelding og innstilling fra valgkomiteen
skal vedlegges innkallingen.
Eventuelle forslag som skal realitetsbehandles på årsmøtet må være styret skriftlig i hende senest
fire uker før årsmøtet.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Godkjenning av årsregnskap
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5. Fastsettelse av kontingent
6. Valg av styre, revisor og valgkomite
7. Innkomne forslag
Årsmøtet kan kun fatte vedtak i sakene som er nevnt i sakslisten.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de frammøtte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når to styremedlemmer eller 10 prosent av medlemmene
krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med tre ukers skriftlig varsel.
7. Styret
Styret skal bestå av fem til sju medlemmer og inntil to varamedlemmer som velges av og blant
medlemmene. Styret skal ha følgende sammensetning:
 Styreleder
 Styrets nestleder
 Sekretær
 Kasserer
 Styremedlemmer
 Varamedlemmer
Styrets leder og nestleder velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år av
gangen, men slik at halvparten av dets medlemmer er på valg hvert år. Perioden den enkelte er valgt
for skal protokollføres. Valget skal foregå skriftlig dersom minst to medlemmer forlanger det. Styret
konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har
styreleder dobbeltstemme.
Styrets leder og medlemmer kan honoreres for arbeid og tjenester som går ut over løpende
styreoppgaver, etter vedtak i styret.
8. Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av to personer valgt av årsmøtet etter innstilling fra styret.
Valgkomiteen skal bestrebe at man blant styrets faste medlemmer alltid har noen som representerer
henholdsvis detaljhandelen i sentrum, tradisjonell næringsvirksomhet, og annen tjenesteytende
virksomhet. Likeså bør valgkomiteen alltid bestrebe en god balanse mellom kontinuitet og fornying.
9. Regnskap
Regnskapsåret løper fra 01.01 - 31.12. Årsregnskapet skal foreligge ferdig revidert og tilgjengelig for
medlemmene minimum en uke før årsmøtet.
10. Vedtekter
Vedtektene skal alltid være offentlig tilgjengelig på næringsforeningens hjemmeside.
Disse vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.
11. Eksklusjon
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Opptrer noen av medlemmene illojalt overfor andre medlemmer, eller handler i strid med
næringsforeningens vedtekter, kan medlemmet ekskluderes fra foreningen i kortere eller lengre tid.
Styret behandler og avgjør spørsmålet ved alminnelig flertall, dog etter at angjeldende medlem har
fått uttale seg muntlig eller skriftlig ovenfor styret. Det ekskluderte medlem kan innanke vedtaket til
første ordinære generalforsamling, som avgjør spørsmålet ved alminnelig flertall. Inntil
generalforsamlingen har behandlet saken er medlemmet å betrakte som suspendert.
12. Oppløsning
Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall stemmer for dette på årsmøtet.
Dersom ovenstående formelt ikke kan oppfylles, innkalles til nytt årsmøte, der oppløsning kan vedtas
med 2/3 av de fremmøtte.
Ved oppløsning bestemmer årsmøtet anvendelse av eventuelle overskytende midler etter at
eventuell gjeld er oppgjort.
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