
Vedtekter for Norsk vannforening 
Godkjent på generalforsamling 11. mars 2009  

Stiftet 29. april 1964 
 

§1  Navn 

Foreningens navn er: Norsk vannforening  

Foreningens navn på engelsk er: Norwegian Water Association 

 

§2  Formål 

Foreningen har som formål å virke for god beskyttelse og balansert bruk av vannressursene 

gjennom å spre opplysning, fremme kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger. 

 

§3  Arbeidsmåte 

Formålet skal fremmes ved møte- og publikasjonsvirksomhet, og ellers ved de midler som styret 

finner hensiktsmessig. 

 

Foreningen skal også fremme nordisk og internasjonalt samarbeid på området. 

 

§4  Medlemmer 

Foreningen består av personlige medlemmer og institusjonelle støttemedlemmer. Som personlige 

medlemmer kan opptas personer med interesse for formålet. Som institusjonelle medlemmer kan 

opptas offentlige eller private institusjoner som ønsker å fremme formålet. 

 

Innmelding skjer til foreningens sekretariat. 

 

§5  Kontingent 

Personlige medlemmer betaler kontingent som fastsettes av generalforsamlingen.  

Institusjonelle medlemmer betaler kontingent som fastsettes av styret i samråd med vedkommende 

medlem. 

 

Medlem betraktes som utgått av foreningen hvis kontingenten ikke er betalt innen kalenderårets 

utgang.  

 

§ 6  Styret 

Foreningens styre består av leder, nestleder og 7 styremedlemmer. Styret velges på 

generalforsamlingen. Styrerepresentanter velges for 2 år ad gangen. For den aktuelle 2-årsperioden 



velges styreleder og 3 styremedlemmer eller 5 styremedlemmer. Styret velger selv nestleder. 

Styret har anledning til å ansette lønnet daglig leder, og likeledes gi vederlag til redaktør. Foreningen 

forpliktes av leder og et av styremedlemmene i fellesskap. 

 

Det skal føres protokoll over alle styremøter. 

§7  Revisjon 

Foreningens regnskap skal revideres av en revisor som velges av generalforsamlingen. 

 

§8  Valgkomité 

Generalforsamlingen velger en valgkomité på 3 medlemmer som forbereder neste års valg på 

tillitsmenn. Valgkomiteen peker ut den som skal legge fram komiteens forslag og lede valgene. 

 

§9  Møter 

Medlemsmøter holdes etter styrets bestemmelse. Det bør holdes minst 4 møter per år, som regel en 

gang per kvartal. Minst ett møte bør holdes utenfor Oslo på alternerende steder. Innkallelse og 

dagsorden skal sendes ut eller offentliggjøres minst 1 uke før møtet holdes. 

 

Et av årets møter bør ha karakter av landsmøte og gis en representativ ramme. Hvis det er 

hensiktsmessig, kan dette møte holdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling. 

 

§10  Generalforsamling 

Generalforsamlingen holdes hvert år etter styrets bestemmelser innen utløpet av mars måned. 

Innkallelse med dagsorden, årsberetning og regnskap skal sendes ut til medlemmene minst 3 uker 

før møtet skal holdes. Forslag som skal behandles på generalforsamlingen, må være sendt til styret 

før årsskiftet, og skal være nevnt i innkallelsen. 

 

På generalforsamlingen skal behandles: 

1. Årsberetning  

2. Regnskap  

3. Eventuelle innkomne forslag  

4. Valg på:  

1. Leder + 3 styremedlemmer, eller  

2. 5 styremedlemmer  

3. Revisor  

4. Andre tillitspersoner og representanter. 

 



§11  Beslutninger 

På generalforsamlingen stemmer alle tilstedeværende personlige medlemmer med en stemme. Et 

personlig medlem kan stemme for et annet personlig medlem ved fullmakt. Institusjonelle 

støttemedlemmer har en stemme og kan stemme ved registrert kontaktperson. Registrering av 

fullmakter og kontaktpersoner skal skje ved henvendelse til møteleder før møtet starter. En 

representant på generalforsamlingen kan ikke stemme mer enn to stemmer.  

 

§12  Endring av vedtektene 

Forslag til endring av vedtektene må innsendes skriftlig til styret før årsskiftet. 

 

Forslaget skal settes opp på dagsorden til første ordinære generalforsamling, og sendes ut sammen 

med innkallelse. For å bli vedtatt, må forslaget oppnå minst 2/3 flertall på generalforsamlingen. 

 

§13  Oppløsning 

Forslag om oppløsning forelegges på samme møte som endring av vedtektene. 

 

Dersom forslaget oppnår 2/3 flertall, må ekstraordinær generalforsamling innkalles innen 3 måneder 

med 3 ukers varsel. Den ekstraordinære generalforsamling treffer endelig beslutning og må ha 

samme flertall for å vedta oppløsning. 

 

Midlene skal etter møtets vedtak gå til beslektede formål. 


