Vedtekter for Green Industry Cluster Norway (GIC Norway)
§1 Foreningens navn og adresse
Green Industry Cluster Norway
Hydroveien 55, 3936 Porsgrunn
§2 Formål
Green Industry Cluster Norway skal være en tverrfaglig og frittstående nettverksorganisasjon orientert
spesielt mot virksomheter i Vestfold og Telemark som arbeider innenfor industri- og teknologisektoren
(landbasert og offshore).
Klyngens strategiske satsingsområder:
✓

✓
✓
✓
✓

Oppnå målet for arenaprosjektet Industrial Green Tech:
Regionen skal bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger
til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme
grønne teknologiske løsninger i industrien
Forskning, innovasjon og utvikling
Kompetanseheving/-utvikling og deling
Effektivisering, økt konkurransekraft
Synlighet og profilering

§ 3 Organisatorisk form og tilknytning
Green Industry Cluster Norway er organisert som en uavhengig og selveiende forening. Foreningen har ikke
økonomisk overskudd som formål, og det utbetales ikke utbytte. At den er selveiende innebærer at ingen,
verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld
eller andre forpliktelser.
Green Industry Cluster Norway kan samarbeide med andre organisasjoner som kan være naturlige
samvirkepartnere til å oppnå formålet (jfr. § 2). Dette medfører et nært samarbeid med andre aktører som
Innovasjon Norge, Vestfold og Telemark fylkeskommuner, Universitetet i Sørøst-Norge og andre relevante
teknologiske miljøer og nettverk.
§4 Medlemmer
Green Industry Cluster Norways medlemmer er de som til enhver tid betaler medlemskontingent.
Medlemmer i klyngen skal utgjøre et nettverk med fokus på samarbeid om de strategiske satsingsområdene
nevnt i § 2. Green Industry Cluster Norway har fokus på at det ikke skal utveksles forretningssensitiv
informasjon og at reglene i konkurranseloven og lovverket forøvrig overholdes.
Eksempler på deltakende bedrifter er: virksomheter, organisasjoner, kompetanse- og
utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere som støtter opp om
foreningens formål. Det forventes at medlemsbedriftene bidrar aktivt på de arenaer som tilhører klyngens
felles aktiviteter.
Foreningen kan ha assosierte medlemmer. Disse har møte- og talerett, men ikke stemmerett i foreningens
fora.
Egne samarbeidsavtaler kan knyttes med andre typer virksomheter etter behov.
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§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte. Ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare til
tillitsverv i foreningen. Medlemmene blir profilert på felles nettsider og andre kanaler som eies av Green
Industry Cluster Norway. Medlemmene har rett til å delta i klyngens ulike fora, grupper og andre aktiviteter
og delta i samarbeidsprosjekter satt opp av klyngen. Noen begrensinger på deltakelse kan gjelde enkelte av
klyngens undergrupper.
Kontingent og serviceavgift dekker deler av administrative kostnader for Green Industry Cluster Norway. Der
prosjekter er delfinansiert av midler utover dette vil deltakende bedrifter bli bedt om å bidra med egeninnsats
utover medlemskontingent til klyngen.
Det er opp til årsmøtet å fastsette kontingent. Årlig kontingent er basert på størrelse på respektive bedrift.
Gründerbedrifter får delta uten kontingentkostnad i 2 år.
Medlemskapskontingenten faktureres ved årsstart. Det er tre måneders normal oppsigelsestid. Melding om
utmelding sendes skriftlig til foreningen og senest 3 måneder før medlemskapet skal opphøre. Medlemmet
har ved utmelding ikke krav på å få tilbakebetalt innbetalt medlemsavgift eller andel av foreningens
nettoaktiva.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret
kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av
årsmøte.
§6 Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai måned, og er Green Industry Cluster Norways høyeste
myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel, direkte til medlemsbedriftene. Forslag som
skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste
må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle medlemsbedrifter har adgang til årsmøtet. Hver medlemsbedrift har en stemme.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemsbedrifter som møter.
Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet
med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte
krever det.
§7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal som et minimum ha følgende faste saker til behandling:
✓ Behandle årsmelding
✓ Behandle revidert regnskap
✓ Behandle innkomne forslag
✓ Fastsette kontingent
✓ Behandle budsjett
✓ Velger leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomite.
§8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært
årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
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§9 Styret
Styret utgjøres av 9 ordinære styremedlemmer og 2 observatører fordelt på:
8 styremedlemmer valgt inn fra medlemsbedriftene
1 styremedlem som representerer akademia
2 observatører fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene respektivt (LO/NHO) Disse vil ha møte- og
talerett.
Alle medlemmer til styret skal ha en personlig vara og kjønnsfordeling bør tas hensyn til i innstilling til styrets
sammensetning.
Styrets oppgaver består i å:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Iverksette årsmøtebestemmelser
Utarbeide og etterleve styreinstruks
Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal utføre spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse
Administrere og føre nødvendig kontroll med Green Industry Cluster Norways økonomi i henhold til
gjeldende instrukser og bestemmelser
Representere Green Industry Cluster Norway utad
Bidra til å skape engasjement og deltakelse i Green Industry Cluster Norway sine aktiviteter for å nå
fastsatte mål under de strategiske satsingsområdene.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Styret skal avholde minimum 4 møter
per år. Valgperioden er normalt to år og styremedlemmer kan gjenvelges. Styret konstituerer seg selv ved
stiftelse av foreningen.

§10 Signaturrett
Det er styrets leder samt leder av klyngeadministrasjonen som er tildelt signaturrett.
§11 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§12 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal
etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen
blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens
midler eller andel av disse.
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