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VEDTEKTER 

Bedriftshelsetjenestens  Bransjeforening 

 

§ 1 FORMÅL 

1.1 Bedriftshelsetjenesten Bransjeforening drives av de godkjente bedriftshelsetjenester 

som til enhver tid er medlemmer i bransjeforeningen.  

1.2 Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening skal være et fagpolitisk dialogforum til aktuelle 

myndigheter, samarbeidspartnere og media om saker som angår bedriftshelsetjenestens virke 

område.  

§ 2      ORGANISASJONSFORM 

2.1 Bedriftshelsetjenestes Bransjeforening er registrert som forening i Enhetsregistret i 

Brønnøysund.  Foreningen er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, 

verken medlemmer eller andre har krav på foreningens formue, eiendeler, er ansvarlig 

for gjeld eller andre forpliktelser.   

2.2 Foreningen skal drives etter ikke- kommersielle prinsipper, dog med anledning til å 

bygge opp en kapitalreserve som anses nødvendig for å sikre en stabil fremtidig 

økonomi.  

§ 3      MEDLEMMER 

3.1 Bedriftshelsetjenester som er godkjente bedriftshelsetjenester fra den norske 

godkjenningsenheten under Arbeidstilsynet kan bli medlem i foreningen. Det er kun 

hovedenheten som kan være medlem i foreningen. 

3.2 Forespørsel om medlemskap sendes styret i bransjeforeningen, styret godkjenner 

medlemskapet. 

3.3 Medlemskapet kan av begge parter sies opp skriftlig med en frist av 6 måneder, 

gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. 

§ 4      RETTIGHETER OG PLIKTER KNYTTET TIL MEDLEMSKAPET 

4.1 Alle medlemmer har rett til å være representert på årsmøtet med 1 stemme.  

4.2 Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og 

styret kan stryke dem som medlem i foreningen.  

4.3 Medlemmer plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.  

§ 5  ÅRSMØTET 

5.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Styrets leder er ansvarlig for at det 

innkalles til årsmøte.  
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5.2 Ordinært årsmøte avholdes hvert år og innkalles med minst 1 mnd. varsel direkte til 

medlemmene. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være skriftlig og 

sendes styret senest 2 uker før møtet. Innkalling og saksliste til årsmøtet skal sendes 

medlemmene senest 1 uke før møtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall 

medlemmer som er til stede. Årsmøte kan ikke behandle saker som ikke er oppført på 

sakslisten med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. 

5.3 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det eller 

når styret finner det nødvendig. Møtet skal kunngjøres minst 2 uker før det finner sted. 

Bindende vedtak fattes med simpelt flertall av årsmøtedeltakerne. 

 

§ 6  STYRET 

6.1 Styret, som består av 4 valgte representanter, er det høyeste organ for 

Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening mellom årsmøtene. 

6.2 Styrets 4 representanter velges fra de bedriftshelsetjenestene som er medlemmer. Hver 

Bedriftshelsetjeneste kan kun ha 1 representant i styret. 

 Styrets sammensetning skal tilstrebe å gjenspeile medlemmenes størrelse gjennom at 
små og store medlemmer er representert og at geografisk hensyn ivaretas. 

Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Det velges 4 vararepresentanter. 

Styremedlemmer velges for 2 år og varamedlemmer for 1 år av gangen. Leder og 

nestleder velges av og blant styrets medlemmer. Til valgkomiteen velges 2 

representanter og 1 vararepresentant. 

6.3 Styret skal: 

 Iverksette årsmøte bestemmelser 

 Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle 

oppgaver og utarbeide instruks for disse 

 Styret skal vedta budsjett  

 Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til 

gjeldende instrukser og bestemmelse 

 Styret har ansvar for at regnskapet utføres i samsvar med god regnskapsskikk og 

bestemmelser i regnskapsloven  

 Den enkelte styremedlem har signaturrett på vegne av foreningen 

 Representere foreningen utad  

 Revisjon av regnskapet skjer så ofte styret forlanger det, dog minst en gang pr. år i 

forbindelse med regnskapsårets avslutning 
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6.4 Styremøter holdes så ofte det er behov for det. 

6.5 Styret er vedtaksført når minst halvparten av representantene er til stede. Til bindende 

vedtak kreves tilslutning fra minst 50 % av de møtende styremedlemmer. Når 

styremedlemmene er fraværende har varamedlemmene samme rettighet.  

6.6 Styrets leder er ansvarlig for innkalling til styremøtene. 

6.7 Det skal føres protokoll ved styremøtene.  Protokollen godkjennes på neste styremøte. 

6.8 Styrets representanter og vararepresentanter har taushetsplikt hva angår opplysninger 

om medlemmer og personer som det måtte få kjennskap til i egenskap av 

styremedlem. 

. 

§ 7  KONTINGENT 

7.1 Bedriftshelsetjenestens Bransjeforenings drift finansieres ved at hver enkelt medlem 

betaler en kontingent pr. år som fastsettes av styret. 

 

§ 8  ENDRING AV VEDTEKTENE 

8.1 Endringer av disse vedtektene kan kun vedtas av bransjeforeningens ordinære eller 

ekstraordinære årsmøte etter å ha vært på sakslisten og krever 2/3 flertall av de 

fremmøtte.  

§ 9 OPPLØSNING 

9.1 Årsmøtet kan beslutte oppløsning av Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening og 

krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

9.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål 

foreningen arbeider for å fremme. Avviklingsstyret kommer med forslag til hvem 

eventuelle midler skal tilfalle og legger dette fram for et siste ekstraordinært årsmøte 

for godkjennelse. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av 

disse. 
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