
 
§ I. FORENINGENS NAVN 

Foreningens navn er Gausdal Næringsforum. 
 
 
§ II. FORMAL 

 
1. Jobbe aktivt for å fremme utvikling i eksisterende næringsliv, fremme generell 

etableringslyst og for å trekke til seg nye bedrifter/ aktiviteter. 
 
2. Være næringspolitisk talerør overfor myndigheter og eksterne 

næringsorganisasjoner. 
 
3. Koordinere og arrangere fellestiltak innen næringslivet, som: 

 
• Kurs og kompetansehevingstiltak 
• Felles markedsføringstiltak som internettpresentasjoner, 

fellesbrosjyrer, messer, kampanjer 
 
4. Arrangere inntektsbringende tiltak til nytte for medlemmene. 

 
5. Skape møteplass for næringslivet 

 
• Temamøter 
• Studieturer 
• Sosiale aktiviteter 

 
6. Delta som eier i selskaper som naturlig hører inn under GNF's 

virksomhetsområde. 
 
§ III. MEDLEMMER 

Åpent for alle næringsdrivende, herunder også frie yrker og personlig service. Hvert 
medlem har en stemme. Medlemskap oppnås ved innbetaling av årskontingent. 
Utmelding skjer skriftlig til styret innen 1/12 med virkning for etterfølgende 
kalenderår. 

 
 
§ IV. ÅRSMØTET 

Årsmøtet er høyeste organ og holdes innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet 
skjer skriftlig med 3 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
styret i hende senest 1 uke etter at innkalling er sendt ut. Innkomne saker skal 
varsles medlemmene skriftlig for årsmøtet. 

 
Ekstraordinært årsmøte holdes etter forslag fra styret eller når 10% av 
medlemmene krever det. Innkalling med sakliste sendes ut med 2 ukers frist. 
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§ V. ÅRSMØTETS OPPGAVER 
 
Årsmøtet skal behandle og fatte vedtak om følgende: 

1. Årsmelding 
2. Regnskap 
3. Fastsetting av kontingent og godtgjørelse til styrets medlemmer 
4. Valg av styreleder på fritt grunnlag for 1 år 
5. Valg av styremedlemmer for 2 år 
6. Valg av varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge for 1 år (I alt 3 

medlemmer) 
7. Valg av 1 valgkomitemedlem for 3 år (I alt 3 medlemmer) 
8. Innkomne saker 

 
 
§ VI. STYRET 

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer inkludert styreleder. Styret konstituerer 
seg selv. Kommunen har når den ønsker, fast plass i styremøtene med 1 observatør 
som ikke har stemmerett. 

 
Styret har følgende oppgaver: 

 
● Lede aktiviteten i tråd med vedtekter, økonomiske rammer og 

handlingsplan.  
● Fange opp signaler og iverksette tiltak. 
● Organisere prosjekter. 
● Se til at det utføres regnskapskontroll av uavhengig tredjepart innen 

gjennomføringen av årsmøtet. 
 
 
§ VII. ØKONOMI 

Foreningens drift finansieres med medlemskontingent, ulike tilskudd samt inntekter 
fra egne arrangementer. 

 
 
§ VIII. OPPLØSNING 

Oppløsning av foreningen skjer ved årsmøtevedtak på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte med to tredjedels flertall av de frammøtte. 

 

Sist endret ved årsmøtevedtak 25.03.2015 
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