VEDTEKTER
FOR

Melanor

§ l Navn,

forretningssted
Organisasjons navn er
Melanor. Foreningens
forretningssted er
Bærum.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og være
serviceorganisasjon for medlemmene.

§ 3 Medlemmer og innmelding

Som medlem kan opptas firmaer eller selvstendige enheter av disse som er
leverandører av medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, velferdsteknologisk utstyr
eller tjenester knyttet til disse områdene.
Søknad om medlemskap avgjøres av styret.

§ 4 Årlige avgifter og innmeldingsgebyr

Medlemmer betaler kontingent/serviceavgift som fastsettes på den årlige generalforsamlingen.
Nye medlemmer betaler et innmeldingsgebyr som fastsettes på den årlige
generalforsamlingen.

§ 5 Styret

Foreningen ledes av et styre på 7 - sju - medlemmer som velges på
generalforsamlingen. Styret skal gjenspeile de ulike grupperingene i
medlemsmassen.

Styremedlemmene velges for 2 - to - år av gangen, men slik at halvparten av
styremedlemmene velges det ene året og den andre halvpart den andre året.
Styrets leder velges på generalforsamlingen blant styremedlemmene og har en
funksjonsperiode som styreleder på l - ett - år.
Styremedlemmer har en funksjonstid på maksimalt 3 - tre - perioder à 2 - to år. Funksjonstid i de innfusjonerte foreningene skal regnes med ved beregning
av funksjonstid.
Styrets leder kan sitte 2 - år - ut over maksimal funksjonstid i styret, allikevel

slik at funksjonstiden som styreleder ikke kan overstige 6 år.
Et styremedlem eller styrets leder har, etter å ha trådt ut etter maksimal
funksjonstid, en karenstid for nytt verv i styret i 2 - to - perioder à 2 - to - år.
Tilsvarende gjelder for ansatte i administrasjonen som slutter og begynner å
arbeide i bransjen. Karenstiden regnes her fra første ordinære generalforsamling
etter fratreden.
En medlemsbedrift kan ikke ha mer enn en representanl av gangen i styret. Dersom
en medlemsbedrift får to medlemmer i styret, går en av disse medlemmene ut ved
første ordinære generalforsamling. Slutter et styremedlem i en medlemsbedrift
og går ut av bransjen i valgperioden, går vedkommende ut av styret. Går et
styremedlem ut av styret i en valgperiode, avgjør styret om det skal foretas
suppleringsvalg i perioden.
Styret fatter sine beslutninger ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet
har styreleder dobbelt stemme. Endringer i konseptet for Labmessene og
forskningsprisen krever enstemmighet i styret.
Styret skal ansette daglig leder og legge opp rammene for daglig leders oppgaver.

§ 6 Valgkomite

Foreningen skal ha en valgkomite som, på samme måte som styret, gjenspeiler de
ulike medlemsgrupperingene i foreningen. Valgkomiteen skal bestå av 4- firemedlemmer og skal fremme forslag til generalforsamlingen når det gjelder
styremedlemmer og styreleder.
Valgkomiteen velges på generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Valgkomiteens medlemmer har en funksjonstid på to- to- år og halvparten
av medlemmene velges det ene året og halvparten det andre året.
Styremedlemmer eller personer som er på valg til styret kan ikke samtidig
sitte i valgkomiteen.
Daglig leder er sekretær for valgkomiteen.

§ 7 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned og
skal behandle følgende saker:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg av ordstyrer.
Styrets beretning.
Revidert regnskap for foregående år.
Fastsetting av kontingent og innmeldingsavgift.
Valg av styre.
Valg av valgkomité.
Valg av revisor ved fratreden.
Innkomne saker.

Første ordinære generalforsamling holdes i 2020.
Informasjon om tidspunkt for generalforsamling skal sendes ut 6 -seks- uker
før tidspunktet for generalforsamlingen.
Saker som ønskes tatt opp til behandling på generalforsamlingen må være
fremsatt for styret senest 4 - fire - uker før generalforsamlingen.
Innkalling til generalforsamling skal sendes ut med minst 3 - tre - ukers varsel.
Av innkallingen skal fremkomme dagsorden for generalforsamlingen. Bilag til
dagsorden skal sendes ut sammen med innkallingen eller så snart disse er klare
for utsending.
Hvert medlem har l - en- stemme på generalforsamlingen. Medlemmer har
anledning til å møte med flere representanter på generalforsamlingen, men må
utpeke en av disse som talsperson for medlemmet på generalforsamlingen.
Generalforsamlingens avgjørelser fattes med alminnelig flertall.
Når det gjelder endring av foreningens vedtekter kreves det at minst to tredjedeler
av foreningens medlemmer er representert på generalforsamlingen og at
minimum to tredjedeler av disse stemmer for endringen.
Dersom vilkåret over ikke er oppfylt skal styret så snart det er praktisk
gjennomførbart innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle
spørsmålet om vedtektsendringer.
På den ekstraordinære generalforsamlingen kan forslaget om vedtektsendring
fattes med to tredjedelers flertall uten hensyn til hvor mange av foreningens
medlemmer som er representert.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles dersom flertallet av styret vedtar
dette. Dersom en tredjedel av medlemmene i foreningen framsetter skriftlig
krav om ekstraordinær generalforsamling overfor styret, og hvilken sak som er
grunnlag for innkallingen, plikter styret å innkalle til slik generalforsamling så
snart dette er praktisk mulig og senest innen l- en- måned etter at kravet er
fremmet.
Nedlegging av foreningen skjer på samme måte som ved
vedtektsendring.
Foreningens midler fordeles til en annen organisasjon med samme eller
annet ideelt formål.

§ 8 Hederstegn
Styret kan utdele foreningens hederstegn til personer som gjennom aktivitet i
foreningen og bransjen har gjort seg særlig bemerket.

§ 9 Utmelding
Utmelding må skje skriftlig ved brev, elektronisk brev eller tilsvarende
melding. Oppsigelsestiden er 3- tre- måneder fra slutten av måneden varselet
mottas.

§ 10 Eksklusjon
Styret kan fatte vedtak om eksklusjon av et medlem dersom:
1. Det ikke lenger oppfyller betingelsene for å være medlem.
2. Det stanser sine utbetalinger, går i likvidasjon eller går konkurs.
3. Det unnlater, på skriftlige oppfordringer å betale fastsatte kontingenter til foreningen.
Styrets beslutning om eksklusjon skal sendes skriftlig til medlemmet ved
ordinært brev eller elektronisk post. Hvis medlemmet mener eksklusjonen er
urettmessig, kan vedkommende forlange at eksklusjonen behandles på første
ordinære eller ekstraordinære generalforsamling der spørsmålet avgjøres med
endelig virkning.

§ 11 Tiltak overfor medlem
Styret har rett til å treffe tiltak overfor et medlem som handler i strid med
foreningens vedtekter eller etiske retningslinjer. Styret kan treffe et passende
tiltak, slik som innbetaling av et beløp til foreningen, utestenging fra
aktiviteter eller lignende. Styret kan utarbeide retningslinjer for slike
reaksjoner.

§ 12 Signatur
Styrets leder og ett styremedlem har signatur i fellesskap

§ 13 Regnskap
Foreningens regnskap følger kalenderåret.
00000000

Vedtatt på stiftelsesmøte 24.8.2018.

