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1.0

FORMÅL

1.1

Formålet for samarbeidsforumet er å bidra til en god bygg- og eiendomsforvaltning ved gjennom
samarbeid å:
• innhente og formidle erfaringer og ny kunnskap
• bedre kontakt og samarbeid mellom medlemmene
• medvirke til opplæring og kompetanseheving
• medvirke til utvikling av bransjen ved å ha god kontakt og dialog med myndigheter, fagmiljøer og
andre store byggherrer samt fag- og forskningsmiljøer
• aktivt søke å påvirke ved utarbeidelse av forskrifter og normer
• bidra til at miljøspørsmål blir ivaretatt

2.0

MEDLEMMER

2.1

Som medlemmer av forumet opptas fylkeskommunens bygge- og eiendomsforvaltninger enten de er
organisert innenfor den ordinære fylkeskommunale struktur, eller utskilt som egne selskap. For utskilte
selskap settes som begrensning at selskapet ivaretar fylkeskommunens bygge/eiendomsfunksjon.
Andre kan tas opp som medlem ved eget vedtak i årsmøtet.

3.0

OPPTAGELSE SOM MEDLEM

3.1

Søknad om medlemskap sendes skriftlig til forumets styre.

4.0

UTMELDING OG UTESTENGING

4.1

Skriftlig utmelding skal være styret i hende innen 1. desember, dersom den skal gjelde fra påfølgende
kalenderår.

4.2

Styret kan utestenge et medlem fra forumet dersom årskontingent ikke er betalt etter 2 skriftlige
purringer eller annet vesentlig mislighold av forpliktelser overfor forumet.

5.0

MEDLEMSKONTINGENT

5.1

For å finansiere driften av forumet, skal det innbetales årlig medlemskontigent/serivceavgift.
Kontigenten for neste år fastsettes av årsmøtet.

6.0

FORUMETS ORGANER

6.1

Forumet har følgende besluttende organer:
• årsmøte
• styre

7.0

ÅRSMØTE

7.1

Årsmøtet er forumets høyeste ansvarlige organ. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni
måned. Innkalling til de ordinære årsmøtene skjer med fire - 4 ukers varsel. Saksliste sendes ut senest

to - 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet velger møteleder og sekretær.
7.2

I alle saker som blir lagt fram for årsmøtet til avgjørelse, bør det så vidt mulig foreligge innstilling fra
styret. Styrets innstillinger om de respektive saker bør sendes medlemmene sammen med sakslisten.

7.3

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
valg av 2 representanter til å skrive/undertegne protokollen
• styrets beretning om forumets virke i det foregående år
• revidert regnskap for det foregående år, revisors beretninger, godkjennelse av regnskap og styrets
forslag til anvendelse av overskudd/dekning av underskudd
• styrets forslag til budsjett, eventuell medlemskontingent for følgende år
• aktivitetsplaner for de nærmeste år
• valg av styre, herunder leder
• valg av valgkomité
• valg av revisor
• andre saker etter styrets innstilling
• innkomne forslag

7.4

Kun saker på den utsendte sakslisten tas opp til realitetsbehandling.

7.5

Hver tilstedeværende fylkeskommune/medlem har en stemme, samt eventuelt en fullmaktsstemme.

7.6

Skriftlig avstemning avholdes når ett medlem krever det.

7.7

Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, avgjøres sakene med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har
styrelederen dobbeltstemme.

7.8

Det føres protokoll over årsmøtets beslutninger.

7.9

I tilknytning til årsmøtet arrangeres en fagkonferanse. Styret er ansvarlig for gjennomføring av det
faglige innholdet. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen av konferansen går på omgang mellom
medlemmene.

8.0

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

8.1

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med fire - 4 ukers varsel.

8.2

Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når minst 1/3 av medlemmene krever det.
Medlemmer som ønsker ekstraordinært årsmøte avholdt, sender begrunnet anmodning til styret.

8.3

For det ekstraordinære årsmøte gjelder bestemmelsene i § 7 så langt det passer.

9.0

STYRET

9.1

Styret består av 3 representanter og 2 vararepresentanter som velges av årsmøtet. Styremedlemmene
skal være ansatt hos et av medlemmene.

9.2

Styrerepresentantene tjenestegjør i to - 2 år, men slik at 1 er på valg første gang, 2 neste gang osv.
Vararepresentantene velges på hvert årsmøte.

9.3

Forumet forpliktes ved underskrift av styrets leder. Forumet kan ikke forplikte hver enkelt medlem.

9.4

Styret skal:
• sørge for at årsmøtets vedtak blir gjennomført
• så vidt mulig lage innstillinger i de saker som legges frem for årsmøte til avgjørelse
• fremme for årsmøtet beretning, regnskap, budsjett, herunder fastsettelse av årlig kontingenter og
planer for aktiviteter i de nærmeste år
• opprette og oppløse komiteer
• ta initiativ til samarbeidsprosjekter m.m.

9.5

Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrerepresentantene er til stede. Beslutninger som fattes der
kun 2 styremedlemmer er til stede, skal være enstemmige.

9.6

Styrets leder skal sørge for at styret holder møte så ofte det trengs. To styremedlemmer kan kreve at
styret sammenkalles.

9.7

Det føres protokoll over styrets beslutninger. Et mindretall av styrets medlemmer kan kreve sin
oppfatning protokollert.

9.8

I spørsmål om inhabilitet, følges gjeldende rettsregler i den offentlige forvaltning.

10.0

SEKRETARIAT

10.1

Styret får i oppgave å vurdere behovet og løse de administrative oppgaver som til enhver tid er
nødvendig innenfor foreliggende budsjettramme.

11.0

VALGKOMITÉ

11.1

Valgkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om de valg som skal holdes på årsmøtet. Valgkomiteen
består av 3 personer.

12.0

ENDRING AV VEDTEKTER

12.1

Endring av vedtektene kan bare vedtas av ordinært årsmøte ved skriftlig avstemming og når minst 2/3
av de avgitte stemmer avgis for forslaget.

13.0

OPPLØSNING

13.1

Oppløsning av forumet krever oppslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmer i 2 påfølgende årsmøter.

13.2

I tilfelle av at forumet blir besluttet oppløst, skal det samtidig velges et avviklingsstyre med 3
medlemmer. Forumets aktiva og passiva skal fordeles likt mellom medlemmene.

