VEDTEKTER
for
NETTVERKET RINGSAKER
1

NAVN
Klubbens navn er Nettverket Ringsaker.

2

FORMÅL
Nettverket Ringsaker er en klubb med formål å utvikle medlemmene på området organisasjon og
ledelse, samt å bidra til den enkeltes personlige utvikling.
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ARBEIDSMÅTE
3.1
3.2

3.3

4

MEDLEMSKAP
4.1
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4.3
4.4
4.5
4.6
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Nettverket ledes av en styringskomite på 3-5 personer. Styringskomiteen fordeler selv
vervene.
Det skal avholdes minimum 4 plenumsmøter hvert år. Plenumsmøtene skal inneholde
foredrag, diskusjoner, seminarer, kurs og ekskursjoner. Det skal benyttes både interne og
eksterne ressurspersoner.
En viss aktivitet på det sosiale plan må påregnes.

Nettverkets medlemmer har felles interesse i å utvikle næringslivet i Ringsaker Kommune.
Antall medlemmer er maksimalt 50. Medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive kan fortsatt
være medlemmer med uendrede plikter og rettigheter.
Klubben bør ha en så allsidig sammensetning som mulig når det gjelder firmaer, institusjoner
og bransjer.
Det tilsiktes en spredning i utdannelses- og yrkesmessig bakgrunn, samt medlemmenes alder.
Medlemmer skal ha eller ha hatt en ledende stilling i den virksomhet de representerer.
Det må legges vekt på at kandidater til Nettverket er aktive og kan virke positivt i gruppen.

REGLER FOR OPPTAK
5.1
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5.3
5.4

5.5

Når det er ledig plass i klubben kan styringskomiteen sende skriftlig melding om dette til
medlemmene med anmodning om forslag til nye medlemmer.
Begrunnede forslag til nye medlemmer sendes skriftlig til styringskomiteen med opplysninger
om kandidatene utdannelses- og yrkesmessige bakgrunn.
Styringskomiteen vurderer kandidatene.
Navn på godkjente kandidater sendes skriftlig til medlemmene. Medlemmer som kjenner til
forhold som tilsier at en kandidat ikke bør bli medlem, må innen 2 uker muntlig eller skriftlig
meddele dette til styringskomiteens leder.
Hvis det etter foregående punkt ikke er kommet klare innvendinger mot en kandidat, og
forutsatt enstemmighet i styringskomiteen, oppfyller kandidaten kravene til medlemskap.

Vedtekter Nettverket Ringsaker, revidert pr 06.03.2012

5.6
5.7

5.8
5.9

6

OPPMØTE
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Styringskomiteen fører statistikk over medlemmenes oppmøte.
Oppmøte skal være minst 50 % for hvert enkelt medlem i løpet av et kalenderår.
Medlemmer med for lav oppmøteprosent kontaktes av styringskomiteen, som deretter
vurderer videre medlemskap.
Medlemmer som kommer i en forbigående situasjon som vanskeliggjør deltakelse i
Nettverkets aktiviteter, kan etter styringskomiteens vurdering innvilges permisjon i ett år.

ØKONOMI
7.1
7.2
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Hvis det er flere søkere til ledige plasser, avgjør styringskomiteen hvilke kandidater som skal
tas opp som medlemmer.
Når en kandidat er godkjent som medlem, blir vedkommende skriftlig orientert av
styringskomiteens leder om gruppens virksomhet og medlemmenes forpliktelser overfor
klubben, både når det gjelder økonomi, engasjement i klubbens aktiviteter og oppmøte
frekvens.
Kandidatene gis rimelig tid til å avtale med sine eventuelle overordnede før vedkommende
endelig avtaler medlemskap med styringskomiteens leder.
Når positivt svar er avgitt, introduseres nytt medlem på første plenumsmøte av
styringskomiteens leder.

Nettverkets drift finansieres ved en årskontingent for hvert enkelt medlem. Kontingenten
betales i begynnelsen av kalenderåret. Størrelsen bestemmes av styringskomiteen.
Det kan kalles inn ekstra kostnadsdekning fra medlemmene ved behov. Dette krever
forhåndsgodkjennelse fra de enkelte medlemmene.

ÅRSMØTE
8.1
8.2

Årsmøte (for foregående år) avholdes i løpet av 1.kvartal hvert år.
Saksliste:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Valg (styringskomiteen fungerer som valgkomite)
4. Eventuelle vedtektsendringer
5. Diskusjon om aktivitetene i inneværende år.
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