ÅRSMØTE 26. MAI 2021







INNKALLING
STYRETS ÅRSMELDING 2020
ÅRSREGNSKAP 2020 MED NOTER
VALGKOMITEENS INNSTILLING
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Arendal Næringsforening og Arendal Handelskammer innkaller herved til:
Årsmøte 2021 onsdag 26. mai 2021 kl. 18.00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen
SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE
Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10

Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.
Styrets melding for 2020.
Årsregnskap med noter for 2020.
Revisors beretning.
Orientering om budsjett for 2021.
Styrets forslag til kontingenter for 2021; ingen forslag til endringer foreligger.
Forslag til vedtektsendringer; ingen forslag til endringer foreligger.
Valg
a) Styrets leder
b) Styrets nestleder
c) Øvrige styremedlemmer på valg
d) Revisor
e) Valgkomite
Valgkomitéens forslag vil være tilgjengelig på foreningens hjemmesider i dokumentet
«Styrets Årsmelding 2020».

Sak 11 Kort orientering om foreningens aktiviteter.
Arendal 14.05.2021

Morten Haakstad
Daglig Leder
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STYRETS ÅRSMELDING 2020
ÅRSMØTE 2021
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ETABLERING
Arendal Næringsforening ble
formelt stiftet 26. april 2005.
Initiativtaker til den nye
foreningen var Arendal
Handelskammer i sammen med
Agderparken Næringsforening,
Arendal Handelsstands Forening
og Arendal Håndverk &
Industribedrifters Forening.
VISJON & FORMÅL
Styret arbeider etter en
strukturert plan gitt av
foreningens strategi, herunder
visjon, verdier og formål. Dette
er utformet i en handlingsplan
hvor daglig leder har fått
målbare kriterier å arbeide mot
på kort- og lang sikt.
Strategiplanen er komprimert
ned i en-sides dokument
(HOSHIN), hvor alle målsettinger
og nøkkeltall er definert.
VISJON
Vi setter næringslivets interesser
på dagsorden!
VERDIER
Nær, troverdig, synlig og
handlekraftig.
FORMÅL
Fremme næringslivets interesser
i Arendalsregionen, spesielt
overfor politikere, kommunal- og
fylkeskommunal administrasjon.
Bidra til styrking av omdømme,
nyetablering og vekst i regionen.
Foreningen skal være
partipolitisk nøytral.

HOVEDMÅL
 Å være en møteplass og synliggjøre næringslivet i regionen.
 Å påvirke offentlige beslutninger knyttet til infrastruktur og
næringsutvikling.
 Å være den foretrukne dialogpartner for kommuneadministrasjon
og politisk ledelse.
 Å drive handelskammertjenester i regi av Arendal Handelskammer.
 Bidra til forutsigbare rammebetingelser for næringsdrivende.
 Bistå medlemmene i dialog med offentlig sektor.
 Sette bærekraftige løsninger på dagsorden.
 Alle næringsdrivende i Arendalsregionen er medlem i
næringsforeningen.
STRATEGI
Vår strategi for å nå visjon og hovedmål er:
 Optimalisere kommunikasjon med markedet og offentlig sektor.
 Påvirkning for å utvikle næringslivet i Arendalsregionen.
 Innovasjon og næringsutvikling.
 Knytte tettere og naturlig kontakt med UiA og akademia på Agder.
 En solid økonomi, og ha en administrasjon og et styre med rett
kompetanse.
 Fremstå som en attraktiv samarbeidspartner for sponsorer.
Arendal Næringsforening arbeider for at Arendalsregionen skal bli en av
landets beste og mest næringsvennlige regioner, og ha de kvalitetene som
gjør at folk ønsker å leve, bo og arbeide her. Vi er en medlemsorientert,
samfunnsbevisst aktør, og en attraktiv samarbeidspartner på tvers av
bransjer, kommuneadministrasjon og politisk ledelse. Sammen med våre
medlemmer har vi påvirkningskraft.
Det skal arrangeres medlemsmøter med varierende tema, diskusjoner,
foredrag etc. som er av interesse for medlemmene og som gjør
medlemmene kjent med øvrig næringsliv i regionen.
Arendal Næringsforening skal bidra til at unge mennesker med attraktiv
kompetanse finner Arendal som et relevant sted å jobbe og bo.
Arendal Næringsforening skal drive handelskammertjenester i regi av
Arendal Handelskammer/Arendal Chamber of Commerce.
 Hovedoppgavene i Handelskammeret er å utstede Carneter og
legalisere opprinnelsesbevis. Se ellers avsnittet «Arendal
Handelskammer» side 11.
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STYRET

Styret har siste året bestått av:
 Sidsel Pettersen,
Innoventi AS,
Styreleder valgt til 2021

 Didrik Rannekleiv,
Sparebanken SØR,
Nestleder valgt til 2021

 Sverre Knutsen
Sentrumselskapet Arendal By AS
fast styreplass

 Tellef C. Christensen,
Arendal Håndverkerforening,
fast styreplass

 Torkil Mogstad,
Arendal Fossekompani ASA,
Valgt til 2022

 Margrethe Svinøy,
Smak & Behag,
valgt til 2022

 Betty Lunøe Åsheim,
Fiven AS
valgt til 2021

Styret har avholdt 4 styremøter i
2020 og det føres referat fra alle
møtene. Styret mottar ingen
godtgjørelse.

ADMINISTRASJONEN
Morten V. Haakstad er daglig leder i fast stilling.
Han har i 2020 hatt en 100 % stilling.
Marina Gredil er ansatt som administrasjonsmedarbeider i en 20%
stilling i 2020.
Regnskapskontoret ECIT, ved Daniel Møller Lindland, har ført
foreningens regnskap for 2020.
Enkelte administrative tjenester i forbindelse med
handelskammertjenester kjøpes av Asplan Viak. Hanne Narten hos
Asplan Viak er den som primært utfører disse tjenestene og hun er
formelt godkjent til å utstede ATA Carnet (til bruk ved for eksempel inn
og utførsel av varer i forbindelse med utstillinger i utlandet), samt
opprinnelsesbevis og annet.

FORENINGENS KONTOR
Arendal Næringsforening deler kontor med Sentrumselskapet Arendal
By AS i Det Gamle Politikammer, Nedre Tyholmsvei 2.
Det er en av målsettingene at foreningen skal bli mer synlig og
tilgjengelig for medlemmene, i tillegg til å utrede mulighetene for økte
synergieffekter med Arendal By AS.

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har bestått av:
 Jon Mathisen, Sparebanken SØR,
leder, valgt til 2022

 Geir Martin Larsen, DnB
valgt til 2022

 Dag Songedal, Norsafe
valgt til 2021

REVISOR

 PwC, Arendal
5

MEDLEMMER
Foreningen har pr. mars 2021
282 medlemsbedrifter.
Foreningen møter generelt stor
interesse og respekt.
Det ble innmeldt 15 nye
bedrifter i løpet av året. Det er
21 bedrifter som har meldt seg
ut i 2020.

MEDLEMSMØTER
Det er avholdt 15 åpne medlemsarrangementer i 2020. Pga. Covid-19
pandemien har flere arrangementer blitt gjennomført som webinar, og pga.
smittefare har slike medlemsmøter blitt redusert i 20201.
Det har vært 836 deltagere på våre arrangementer i 2020.

Medlemsmøter i 2020:


Utmeldinger skyldes svak
økonomi, liten aktivitet i
selskapepene, flytting eller
sammenslåing.
En bedrift har oppgitt at man
ikke har «interesse eller nytte»
av et medlemskap, som årsak til
utmelding.
I tillegg kommer indirekte
foreningsmedlemmer i Arendal
By AS, Arendal Håndverker og
Industribedrifters Forening,
Sørlandporten Teknologinettverk
og TENK Senteret i Tvedestrand.
















8. januar: Konjunkturbarometer. I samarbeid med Sparebank 1 & Grimstad
Næringsforening.
13. januar: Fair Play Agder. Kristiansand.
30. januar: ISO 90001. I samarbeid med BDO.
28. februar. Fair Play Agder. Arendal
28. februar. NæringsBAR. I samarbeid med Arendal By AS.
3. mars. Miljøsertifisering. I samarbeid med BDO.
10. mars. GDPR. I samarbeid med Deloitte og Grimstad Næringsforening.
19. mars. Likviditetsstyring. I samarbeid med PwC.
19. mars. Permittering. I samarbeid med PwC.
26. mars. Spørretime med advokat. I samarbeid med Hald & Co.
6. april. Kontantstøtten del 1. I samarbeid med KPMG.
20. april. Kontantstøtten del 2. I samarbeid med KPMG.
28. mai. ATA Carnet. I samarbeid med Oslo Handelskammer.
10. august. Lydløs Miniseminar.
1. desember. ATA Carnet.

Arendal Næringsforening
representerer mer enn 600
virksomheter i regionen.
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ARENDAL NÆRINGSFORENING UNG
Arendal Næringsforening UNG (ANF UNG) er etablert som et
underliggende nettverk i Arendal Næringsforening for unge mellom 20
og 40 år.
ANF UNG har møtt stor interesse både i næringslivet og blant aktuelle
medlemmer. Pr. mars 2021 er det innmeldt 140 medlemmer og det er
utnevnt en egen styringsgruppe for nettverket.
Til tross for at 2020 har vært et utfordrende år for sosiale og faglige
samlinger har ANF UNG hatt 2 samlinger med fysisk oppmøte og flere
digitale møter.
Formål:






Vise at Arendal er et attraktivt sted å bo for unge
Fremheve profesjonelle muligheter i Arendal
Tilby faglig påfyll og personlig utvikling
Skape en sosial arena for unge mennesker i Arendal
Tilrettelegge for ungt entreprenørskap

SMART PRODUKSJONSVEKST
Arendal Næringsforening har
i 2019 og 2020 gjennomført
et eget forum for lokale
produksjonsbedrifter som
igjennom 6 fagsamlinger har
fått innsikt i Smart
Produksjons Vekst.
I løpet av disse samlingene
er bedriftene gjort i stand til
å utforme et «veikart» for
hvordan bedriftene kan
digitalisere sin produksjon
og derigjennom øke sin
inntjening og lønnsomhet.

Kurset er ledet av Ingvild Jensen fra DigiFab, og det er hentet ressurser
fra Kongsberg Miljøet (Sdpd PLM), NTNU, Sintef, Oslo MET m.fl.
11 bedrifter har deltat i prosjektet.
Forumet er finansiert av Aust-Agder Næringsfond, Sparebanken SØR og
Arendal Kommune.
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ANDRE AKTIVITETER
Foreningen har arbeidet med og vært involvert i en lang rekke saker i løpet av året, hvor man kan nevne noen:



Arendal Næringsforening ble i juni 2020 engasjert i arbeidsgruppen for å tilrettelegge for etableringen av
Morrow Batteries i Arendal. I konkurranse med 18 andre alternativer ble Arendal og Eyde Energipark valgt
for både en ny gigafabrikk og ny pilotfabrikk. Dette kan gi mer enn 2000 direkte arbeidsplasser i Arendal
Kommune. Arbeidet har vært meget omfattende og for ANF sin del pågått igjennom sommeren og ut året.
Igjennom dette arbeidet har Arendal Næringsforening bidratt sterkt til den største næringsutviklingen i
Arendals historie. Ringvirkningene både for vårt lokale næringsliv og for Arendal Kommune vil kunne bli
formidabel.



Arendal Næringsforening er representert i styringsgruppen for Kommuneplanens Samfunnsdel i Arendal
Kommune.



ANF har vært aktivt med i arbeidet med å etablere Fair Play Agder. Dette er etablert som en forening. Det er
snart 100 medlemmer og det er ansatt egen daglig leder. ANF er representert i styret.



ANF er aktiv deltager i el-båt festivalen Lydløs. Lydløs er registrert som en forening, og ANF innehar rollen
som styreleder. Lydløs er i ferd med å bli en nasjonal aktør, og første festival vil finne sted i Arendal 18-19.
juni 2021.



I samarbeid med Sentrumselskapet Arendal BY AS tok ANF en aktiv rolle i prosessen med å få til
søndagsåpne butikker i Arendal i juli måned. Vårt arbeid førte til at bystyret snudde i forhold til tidligere
beslutninger og vedtok at man ønsket å innføre dette. Saken ble stoppet av Fylkesmannen/Statsforvalter.



ANF har god dialog, holdt presentasjoner og deltatt i arbeidsmøter med flere politiske partier i Arendal.



ANF har deltatt i et spontant opprettet forum våren 2020 for å diskutere tiltak og virkninger av
koronapandemien. En rekke ledende næringsaktører på Agder, kommunale næringssjefer og
stortingsbenken fra Agder deltok.



ANF er aktiv partner i planleggingen av Gründeruka på Sørlandet med formål å knytte eksisterende
næringsliv med nye gründervirksomheter.



ANF ved daglig leder er innvalgt av bystyret (2020-2024) i Arendal Kommune til å delta i juryen for
kommunes årlige Næringspris.



Deltager i rådet for Samarbeid med Næringslivet hos UiA.
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Arendal Næringsforening er representert i følgende styrer:
 Etablerersenteret IKS
 Flyplassutvalget for Kjevik Lufthavn
 Trainee Sør AS
 Fair Play Agder



ANF er deltager i ressursgruppe for Transport & Logistikk i regi av Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen.



Foreningen jobber aktivt med å styrke båndene til Næringsforeningene i Grimstad og
Kristiansandsregionen. ANF har vært med på flere konkrete prosjekter, og er fast deltager i relevante fora.
Hensikten er å styrke regionens tilrettelegging for næringsutvikling i tillegg til relevant informasjonsutveksling.



Det er innledet dialog mellom Arendal Næringsforening og Markedsforum om et tettere samarbeid. Dette
arbeidet pågår.



I samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har ANF vært initiativtager til å etablere
Næringsalliansen i Agder, et uforpliktende nettverk mellom næringsforeninger og næringshager. Alliansen
vil søke å finne felles områder for å løfte frem positiv næringsutvikling i Agder. Prosjektet er støttet
økonomisk av Agder Fylkeskommune.



Foreningen har god dialog med «stortingsbenken» fra Agder.



I samarbeid med Sentrumselskapet Arendal BY AS arrangerte vi en uformell NæringsBAR i februar 2020.
Intensjonen om å etablere en uformell møteplass for næringslivet 4 ganger i året er inntil videre satt på vent
pga. Covid19, men dette vil bli gjenopptatt straks forholdene tillater slike samlinger.



Daglig leder blir invitert til å delta i en rekke relevante fora for næringslivet i regionen.



ANF er medlem av styringsgruppen i Sørlandets Samferdselsløft som engasjerer seg i generell utvikling av
infrastruktur i hele Agder.



ANF avholder regelmessige møter med kommuneadministrasjonen i Arendal hvor aktuelle næringslivs-,
plan- og bygningssaker drøftes.



ANF avholder regelmessige møter med Ordfører, Varaordfører, Opposisjonsleder og leder for Planutvalget.
Styreleder og nestleder i foreningen deltar på disse faste møtene.



ANF har tett og god samhandling med Næringsavdelingen i Arendal Kommune, herunder Næringssjef.



ANF leder Flyplassutvalget for Kjevik.
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Deltager i Fylkeskomiteen for TV aksjonen og aktiv deltager i planlegging og gjennomføring av TV-aksjonens
Ringe-stafett.



Foreningen har bistått en rekke medlemsbedrifter med større og mindre saker.



Styreleder og daglig leder er deltagere i Arendal Ordførers Topplederforum.



Daglig leder har deltatt på NHO’s årskonferanse i Oslo i januar 2020.



Daglig Leder har deltatt i opplæring og brukerforum i handelskammertjenester.



Daglig leder deltar på årsmøte for Norske Handelskammers Forening.



Det er inngått samarbeidsavtaler med Sparebanken SØR og Veidekke.
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ARENDAL HANDELSKAMMER
Arendal Handelskammer ble
etablert i 1946, og ble slått
sammen med Arendal
Næringsforening 26.april
2005.

Det har vært en markant nedgang i handelskammeraktiviteten i 2020, og både bruken av ATA Carnet og
Legaliseringer har vist en negativ tendens.
Dette må for 2020 tilskrives koronapandemien;
restriksjoner i reise virksomhet og usikre eksport
markeder.

Hovedoppgavene for
Handelskammeret er:

Dette har påvirket foreningens inntekter, jfr. Regnskap
2020.

 Utstede ATA Carnet. Dette er
et dokument som gjør det
mulig å føre varer til og fra
utlandet uten å måtte betale
toll og mva., og som sikrer
raskere passering av
landegrensene.

ATA CARNET
14
12

12

10

 Legalisering av dokumenter
og fakturaer.

5
2

2015

 Være bindeledd mellom
utenlandske virksomheter og
lokale bedrifter når det
gjelder forretningsforespørsler.

2016

2017

2018

2019

2020

LEGALISERING/SERTIFISERING
166

103

113
87

72
49

2015

2016

2017

2018

2019

Inntektene fra Arendal Handelskammers virksomhet i
2020 inngår i foreningens regnskaper.
Prosessen med utfylling av ATA Carnet og godkjenning av
legaliseringer/sertifiseringer er blitt digitalisert og
elektronisk.
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REGNSKAP 2020
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2020

Beløp i hele kr.
Driftsinntekter
Kontingentinntekter
Inntekter Arendal Handelskammer
Inntekter fra samarbeidspartnere

2020
1 807 525
1 388 330
49 110
137 000

2019
1 806 509
1 394 540
77 280
121 523

Endring
1 016
-6 210
-28 170
15 477

Driftskostnader
Herav Lønnskostnader
Herav refusjon/utleie
Reel lønnskostnad ANF

1 778 510
1 033 251

1 899 102
1 059 449

-120 592
-26 198

1 033 251

54 842
1 004 607

28 644

Herav annen driftskostnad

680 971

804 585

-123 614

Driftsresultat
Årsresultat

29 015
36 586

-92 593
-73 134

121 608
109 720

Nøkkeltall fra balanse 2020

Beløp i hele kr.

2020

2019

Endring

Egenkapital

1 745 877

1 709 291

36 586

Bankinnskudd
SUM Eiendeler

1 956 823
2 223 021

1 702 377
2 194 235

254 446
28 786

Egenkapital
Kortsiktig gjeld
SUM Egenkapital & Gjeld

1 745 877
477 144
2 223 021

1 709 291
484 944
2 194 235

36 586
-7 800
28 786

2020 gjøres opp med et overskudd kr. 36 586.
Som en følge av reiserestriksjoner og generell redusert aktivitet for våre eksportbedrifter under koronapandemien
i 2020, har inntektene fra handelskammertjenester blitt betydelig redusert.
Foreningen har generelt stabil og god økonomi.
Foreningen har ikke mottatt offentlig driftsstøtte i 2020. Likviditeten i foreningen er god, og det er et godt grunnlag
for videre satsing.
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I samsvar med regnskapslovens paragraf 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet.
Resultatregnskap og balanse er vedlagt beretningen sammen med revisors beretning.
Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Foreningen er GDPR kompatibel.
BUDSJETT 2021
Styret har vedtatt et budsjett for 2021 med totale inntekter på kr 1 810 000 (mot kr 2 035 000 i 2020), fordelt på
medlemskontingenter på kr 1.400.000, Handelskammerinntekter på kr 60.000 og sponsorinntekter
på kr. 350 000.
Utgiftene for 2021 er budsjettert til kr 1 801 000 mot kr 2 022 500 i 2020. Renteinntekter er beregnet til kr 7 500.
Dette gir et overskudd på kr 16.500. Likviditeten til foreningen er god.
Daglig Leder vil inneha en stilling på 100 % av ordinært årsverk i 2020 og det er planlagt å hente administrativ
hjelp tilsvarende en 20% stilling.
Samlokalisering med Sentrumsselskapet Arendal By AS gir en reduksjon i driftskostnader.
ÅRET 2021
Vi setter næringslivets interesser på dagsorden! Det er fortsatt vårt viktigste mål for 2021.
Arendal Næringsforening skal være den foretrukne partneren til det politiske miljøet i alle relevante
næringslivsspørsmål, også overfor kommunal- og fylkeskommunal administrasjon.
Vi skal være nær, troverdig, synlig og handlekraftig. Med det vil Arendal Næringsforening være med å styrke
omdømme og bidra til nyetablering og vekst i regionen.
Vi ønsker en levende forening med engasjerte medlemmer, som føler en direkte fordel av å være medlem i
Arendal Næringsforening.
Styret har utarbeidet et detaljert strategidokument for daglig leders løpende arbeid (HOSIN) hvor definerte og
konkrete mål gir føringer for foreningens utvikling. Dette evalueres fortløpende på hvert styremøte.
Corona-pandemien som traff i Norge i mars 2020 har påvirket næringslivet i vår region på lik linje med resten av
landet. Utfakturering av medlemskontingent med tilhørende innbetalinger bekreftet foreningens sterke posisjon,
og inntektene ble som budsjettert.
Vi vil i løpet av august måned ha full oversikt over den økonomiske situasjonen for 2021, og på det tidspunktet
fortsatt ha mulighet til å justere foreningens kostnader.
Medlemsverving er en viktig oppgave også i 2021 og arbeidet med å finne nye samarbeidspartnere/sponsorer vil
bli prioritert.
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ÅRSREGNSKAP 2020
ÅRSMØTE 2021
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STYREVALG 2021
ÅRSMØTE 2021
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INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET 26. MAI 2021 - ARENDAL NÆRINGSFORENING
1. STYRET:
Funksjon i dag Navn

Valgt til

På valg

Forslag

Styreleder

Didrik Rannekleiv, Sparebanken SØR

2021

Ja

Velges for 2 år til 2023

Nestleder

Betty Lunøe Åsheim, Fiven ASA

2021

Ja

Velges for 2 år til 2023

Tellef Christensen, A.H.I.F

2021

Nei

Velges av Håndverkerforeningen

Sverre Knutsen, Arendal By

2021

Nei

Velges av Sentrumselskapet Arendal By AS

Torkil Mogstad, Arendal Fossekompani
Margrethe Svinøy, Smak & Behag

2022
2022

Nei
Nei

Ny

Ja

Tara N. Lyche, Lucky Frisør

Velges for 2 år til 2023

2. REVISOR:
Navn

På valg

Pricewaterhouse Coopers

Forslag

Ja

Gjenvelges

Valgt til

På valg

Jon Mathisen, Sparebanken SØR

2022

Nei

Geir Martin Larsen, privat medlem

2022

Nei

Ny

Ja

3. VALGKOMITE:
Funksjon i dag Navn
Komiteleder

Sidsel Pettersen, Innoventi

Forslag

Velges for 2 år til 2023

Arendal, 13.04.2021
Jon Mathisen

Geir Martin Larsen

Dag Songedal

§ 5 Styrets sammensetning
 Styret består av 5- 7 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen.
 Leder og nestleder velges på generalforsamlingen ved egne valg.
 Styrets sammensetning skal ivareta medlemsinteressene innenfor flest mulig næringsområder.
 Valgperioden for styremedlemmer er 2 år dersom ikke annet er avtalt. Gjenvalg kan finne sted.
 Arendal Håndverker og Industri Forening (A.H.I.F) og Arendal By AS skal være representert med ett
styremedlem hver i styret. Disse representantene velges av hver enkelt forening/selskaps generalforsamling.
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Vedtekter
for
ARENDAL NÆRINGSFORENINGARENDAL HANDELSKAMMER
PR. 2019
Vedtatt på Årsmøte 28. mars 2019
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Vedtekter for
ARENDAL NÆRINGSFORENINGARENDAL HANDELSKAMMER
§1 Formål
Foreningens formål er å fremme næringslivsinteresser i Arendals og omegn. Arendal
Handelskammers formål er å ivareta næringslivets interesser og handelskammerets funksjon i
Arendal og omegn. Handelskammeret skal ikke ha økonomisk formål. Arendal Handelskammer skal
besitte kompetanse til å kunne drive handelskammervirksomhet på forsvarlig vis, i henhold til
retningslinjer fastsatt av DnH.
Foreningen skal være partipolitisk nøytral.
§2 Lokalisering
Næringsforeningen er lokalisert i Arendal.
§3 Medlemskap
Styret kan oppta som medlemmer:
a)
Bedrifter som er lokalisert i Arendal og omegn.
b)
Personer som er knyttet til næringslivet og andre som kan tilføre foreningen impulser av
betydning
c)
Assosiert medlemskap kan gis til offentlige institusjoner/forvaltningsbedrifter som

ikke innfrir kriterier for medlemskap nevnt under de to foregående ledd.
Assosierte medlemmer har rettigheter som vanlige medlemmer med unntak av
stemmerett på generalforsamlinger..
d)

Eksisterende Nærings- og bransjeforeninger og lignende kan søke medlemskap som gruppe.

§4 Kontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen for 1 år om gangen. Kontingent som ikke er betalt
kan medføre at medlemskapet blir strøket.
§ 5 Styrets sammensetning
Styret består av 5- 7 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen. Leder og nestleder velges
på generalforsamlingen ved egne valg. Styrets sammensetning skal ivareta medlemsinteressene
innenfor flest mulig næringsområder. Valgperioden for styremedlemmer er 2 år dersom ikke annet er
avtalt. Gjenvalg kan finne sted.
Arendal Håndverker og Industri Forening (A.H.I.F) og Arendal By AS skal være representert med ett
styremedlem hver i styret. Disse representantene velges av hver enkelt forening/selskaps
generalforsamling.
§ 6 Styrets virksomhet
Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller når 2 styremedlemmer krever det.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten være til stede.
Styret kan ansette daglig leder og har besluttende myndighet på vegne av foreningen. Styret
representerer foreningen, og 2 forpliktende underskrifter skal være fra styrets leder og/eller daglig
leder samt evt. et styremedlem. Det skal føres protokoll for styremøter og generalforsamlinger. Når
intet annet er bestemt i vedtektene fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved
stemmelikhet gjør den fungerende styreleders stemme utslaget.
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§ 7 Rådgivende utvalg m.v.
Overensstemmende med foreningens virksomhet og formål kan styret opprette ressursgrupper og
utvalg innenfor avgrensede fag, - bransje – eller saksområder. Slike utvalg kan enten ha permanent
karakter, eller være opprettet for kortsiktige prosjektorienterte oppgaver eller formål.
§ 8 Revisjon.
Foreningens regnskap skal revideres av revisor som velges av generalforsamlingen.
§ 9 Valgkomité
Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen foreslå kandidater til alle valg.
Valgkomitéen består av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med funksjonstid på 2 år.
Hvert år trer minst ett av komitémedlemmene ut. Gjenvalg kan finne sted. Ved sammensetningen av
valgkomité tilstrebes best mulig bransjebredde. Likeledes skal valgkomitéen i sine kandidatforslag
sørge for best mulig representasjon fra ulike bransjer i foreningens styrende organer.
§ 10 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den innkalles av styret med minst 14 dagers
skriftlig varsel til foreningens medlemmer. Innkallingen skal inneholde saksliste med vedlegg. Kun
saker som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av
styret eller 5 av medlemmene dersom dette er påkrevd med minst 7 dagers skriftlig varsel.
§ 11 Stemmerettsregler
Stemmerett ved generalforsamlingen har fremmøtte medlemmer. Alle medlemmer som har betalt
kontingent har en stemme. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.
§ 12 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars og skal behandle:
1.
Valg av møteleder.
2.
Godkjenning av møteinnkallingen.
3.
Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokollen.
4.
Styrets årsberetning.
5.
Årsregnskap
6.
Revisors beretning.
7.
Fastsetting av neste års kontingent.
8.
Saker som styret eller minst 25 foreningsmedlemmer ønsker forelagt
generalforsamlingen, må være innmeldt til styret innen 14 dager før annonsert eller
innkalt generalforsamling.
9.
Valg.
a) Styrets leder og nestleder
b) Styremedlemmer
c) Revisor
d) Valgkomité
Når intet annet er bestemt i vedtektene fattes alle beslutninger med alminnelig flertall.
Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det.

24

§ 13 Utmeldelse. Eksklusjon
Utmeldelse skjer skriftlig til styret innen 31. desember. Kreves noe medlem utelukket av foreningen,
skjer det ved skriftlig begrunnet henvendelse til styret. Finner styret kravet begrunnet, har det
anledning til å ekskludere medlemmet. Et ekskludert medlem kan innanke saken til
generalforsamlingen, som avgjør den med simpelt flertall. Ankefristen er 3 uker.
§ 14 Vedtektsendring
Forslag til forandring av disse vedtekter kan fremsettes av styret på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling. Likeledes kan minst 25 av foreningens medlemmer fremsette forslag til
forandring, når det skjer ved skriftlig forslag til styret innen 14 dager før annonsert
generalforsamling. Forslagene meddeles foreningens medlemmer samtidig med innkalling til
generalforsamling.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på generalforsamlingen. Blanke stemmer
anses som ikke avgitte stemmer.
§ 15 Oppløsning og Fusjon
Forslag om oppløsning kan fremsettes av styret eller minst 50 av foreningens stemmeberettigede
medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede, og skal sendes foreningens medlemmer
minst 1 måned før innkalling til første ordinære generalforsamling hvor forslaget skal behandles.
Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende ekstraordinær generalforsamling, som innkalles med 1
måneds varsel. Forslag om å inngå fusjon eller lignende med annen næringsorganisasjon med
tilsvarende formål behandles etter reglene i denne bestemmelse og § 16. For gyldig vedtak kreves
minst ¾ av de avgitte stemmer i hver av de 2 generalforsamlingene.
Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse
vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning.
§ 16 Foreningens midler ved oppløsning
Dersom det ved foreningens oppløsning skulle foreligge formue, skal generalforsamlingen treffe
beslutning om anvendelse av denne, til andre foreninger, institusjoner eller tiltak som samsvarer
med foreningens formål.
Arendal, 28.03.2019
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