Vedtekter for Hold Norge Rent
Vedtatt på stiftelsesmøtet 24. november 2014. Endret på årsmøtet 26. april 2016.
§1
Foreningens navn
Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR».
§2
Formål
Hold Norge Rent er en uavhengig forening som skal arbeide mot forsøpling.
§3
Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§4
Medlemmer
Medlemmer i Hold Norge Rent skal være:
1. Private bedrifter
Inkluderer alle bedrifter som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund
2. Bransjeorganisasjoner
3. Offentlige virksomheter
Kommuner, fylkeskommuner, offentlig eide selskaper og andre offentlige virksomheter
4. Private foreninger og frivillige organisasjoner
Hold Norge Rents medlemskategorier:
1. Hovedmedlem
Hovedmedlemmer har møte- og stemmerett på årsmøtet og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
2. Støttemedlem
Støttemedlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet og er ikke valgbare til tillitsverv i foreningen.
Søknader om medlemskap må tilstiles og godkjennes av foreningens styre.
Uttreden må skriftlig meddeles foreningen før 1. oktober. Utmeldelsen får virkning fra kommende kalenderår.
Årsmøtet kan med 2/3 flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer.
§5
Stemmerett og valgbarhet
Alle hovedmedlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Hvert hovedmedlem har én (1)
stemme. Fullmektiger kan stemme på vegne av medlemmer. Kandidater som foreslås til tillitsverv i årsmøtet,
må ha fullmakt av medlemmet han/hun skal representere.
§6
Kontingent og medlemsutgifter
Medlemmer betaler årlig en fast kontingent til foreningen.
Kontingentenes differensiering og størrelse fastsettes årlig for kommende år av årsmøtet etter forslag fra
styret.
Medlemmer som på årsmøtet skylder kontingent for mer enn ett (1) år mister sine medlemsrettigheter og kan
av styret strykes som medlem av foreningen. Medlemmet kan tas opp igjen når skyldig kontingent er betalt. Et
medlem som er strøket mister umiddelbart alle tillitsverv.
Utgifter knyttet til medlemskapet forutsettes normalt dekket av det det enkelte medlem.
§7
Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte, herunder styremedlemmer, skal normalt ikke motta honorar for sine verv, men kan motta refusjon
for faktiske kostnader til reiser mv. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av
budsjett og regnskap.
Årsmøtet beslutter om godtgjørelse skal tildeles de tillitsvalgte etter forslag fra styret.
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§8
Årsmøte
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes årlig på den tid og det sted styret har bestemt.
Årsmøtet innkalles av styret med minst to (2) måneders skriftlig varsel til alle medlemmer med kjent adresse.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest fire (4) uker før årsmøtet. Fullstendig
saksliste med sakspapirer må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker (10 virkedager) før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet med inntil to (2) deltakere. Styret kan invitere andre personer til
årsmøtet. Årsmøtet er åpent for media.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Årsmøtet velger en møteleder som ikke behøver å være medlem av Hold Norge Rent. Årsmøtet åpnes og ledes
av møteleder.
Møteleder har ansvar for at det blir opprettet en fortegnelse over stemmeberettigesom har møtt.
Årsmøteprotokollen undertegnes av møteleder og minst en annen person valgt av årsmøtet.
§9
Stemmegivning på årsmøtet
En beslutning av årsmøtet krever flertall av de avgitte stemmer, med mindre annet er bestemt. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg av styremedlemmer skal skje skriftlig. Kun foreslåtte kandidater kan velges. Skal flere styremedlemmer
velges ved samme avstemming, skal stemmesedlene oppgi antall nye styremedlemmer som skal velges ved
vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, som inneholder andre enn de foreslåtte kandidater,
eller avgir stemme til et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som
ikke avgitt.
Når ett nytt styremedlem skal velges og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene,
foretas omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalget stemmelikhet,
avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 10
Årsmøtets oppgaver
Ved det ordinære årsmøtet skal følgende dagsorden følges:
Valg av møteleder, referent og medundertegner til protokollen
Registrering av stemmeberettigede
Godkjennelse av innkallingen
Protokoll fra foregående årsmøte
Årsrapport fra styret
Regnskap og revisjonsberetning fra foregående år
Eventuelle vedtektsendringer
Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
Valg av styreleder
Valg av nestleder
Valg av revisor
Valg av valgkomité
Budsjett for neste kalenderår, herunder fastsettelse av medlemskontingenter og honorar
Rammebudsjett for kommende treårsperiode
Innkomne forslag
§ 11
Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede
medlemmene krever det.
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Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 12
Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan bare foretas på årsmøtet etter å ha vært på sakslisten. Vedtektsendring krever
tilslutning av 2/3 av de stemmeberettigede.
§ 13
Styret
Foreningen ledes av et styre på seks til åtte medlemmer, samt to varamedlemmer. Styret bør bestå av minst en
representant fra hver av de fire medlemsgrupperingene nevnt i § 4. Styret er øverste myndighet mellom
årsmøtene. Valgkomiteen presenterer kandidater til styrevervet.
Styremedlemmene velges for to år av gangen med mulighet for gjenvalg inntil to ganger. Varamedlemmene
velges for ett år. Leder og nestleder velges separat for ett år av gangen. For øvrig konstituerer styret seg selv.
Klima- og miljødepartementet (KLD) kan oppnevne en observatør til styret.
Forvaltningen av foreningens anliggender hører inn under styret. Styret skal sørge for en tilfredsstillende
organisering av foreningens virksomhet og er ansvarlig for den daglige forvaltningen av foreningens verdier.
To styremedlemmer i fellesskap tegner foreningens firma.
Styreleder skal sørge for at det holdes møte så ofte som det trengs, og minst to ganger i året. Et flertall av
styremedlemmene kan også kreve at det holdes møte.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte
stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
§ 14
Valgkomité
Innstilling til valg på leder, nestleder, styre- og varamedlemmer, skal forberedes av en valgkomité som består
av tre medlemmer og et varamedlem. Valgkomitéen velges av årsmøtet for ett år av gangen etter forslag fra
styret.
§ 15
Sekretariat
Foreningen skal ha et sekretariat med kontor i Oslo.
Sekretariatets oppgaver er blant annet:
•
Legge til rette for styrets arbeid og utføre styrets vedtak
•
Fremme Hold Norge Rents tjenester og aktiviteter mot relevante målgrupper
•
Stå for den daglige drift, holde oversikt over medlemmene og fakturere årskontingenten
Daglig leder ansetter foreningens ansatte.
§ 16
Arbeidsgrupper
Styret kan etter behov oppnevne arbeidsgrupper i Hold Norge Rents navn og vedta retningslinjer for disse.
§ 17
Oppløsning
Oppløsning av Hold Norge Rent kan bare behandles ved årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall,
må det innkalles ekstraordinært årsmøte med minst én (1) måneds mellomrom. Nytt vedtak om oppløsning må
oppnå minst 2/3 flertall.
Denne bestemmelsen kan kun endres ved tilslutning fra samtlige av de stemmeberettigede på årsmøtet. Ved
oppløsning av foreningen skal aktiva benyttes til tiltak som tilgodeser foreningens formål.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Hold Norge Rent. Vedtak om
sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene
om vedtektsendring, jfr. § 12.
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