Vedtekter for BOLIGPRODUSENTENES FORENING
(BOLIGPRODUSENTENE)
Endret på generalforsamlingen 06.mai 2004
Endret på generalforsamlingen 20. april 2016

§ 1- Navn og formål
1.1.

Foreningens navn er BOLIGPRODUSENTENES FORENING
(BOLIGPRODUSENTENE)

1.2.

Foreningens formål er:

a)

Å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser og representere
boligprodusentene overfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter
og samfunnet for øvrig.
Å virke for en sunn og rasjonell utvikling innen bransjen.
Å skape kontakt og fremme samarbeid mellom medlemmene.

b)
c)

§2 – Medlemmer
2.1.

Som medlemmer kan opptas bedrifter som driver produksjon og/eller
montering og/eller salg av boliger. Som medlemmer kan ikke opptas firmaer
som driver ren agentvirksomhet for utenlandske produsenter.

2.2.

Hvis et medlem har en eller flere majoritetseide bedrifter innenfor det området
BOLIGPRODUSENTENES FORENING (Boligprodusentene) dekker, skal
medlemsforholdet omfatte så vel morselskapet som alle datterselskapene. Hvis
et medlem motsetter seg dette, uttrer det av BOLIGPRODUSENTENES
FORENING (Boligprodusentene) etter utløp av ordinær utmeldingsfrist. Styret
kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regel.

2.3.

Andelslag og kjeder kan være medlem dersom virksomheten driver med det
som nevnt i første ledd.

2.4.

Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL).
Medlemsbetingelser her må være oppfylt.

2.5.

Søknad om medlemskap stiles til styret, som avgjør om medlemskap skal
opprettes. Bedrifter som styret avviser en søknad om medlemskap kan søkeren
bringe inn for neste ordinære generalforsamling som treffer endelig avgjørelse
med alminnelig flertall.

2.6.

Samtlige medlemsbedrifter er forpliktet til å være medlem av foreningens
servicekontor.

2.7.

Som assosierte medlemmer uten stemmerett kan opptas bedrifter,
sammenslutninger og institusjoner som ikke driver slik virksomhet som nevnt i
§ 2.1. Disse skal ha tilknytning til bransjen, og bidra til å fremme foreningens
interesser.

§ 3 – Kontingent
Etter forslag fra styret kan generalforsamlingen fastsette en årlig kontingent.
§ 4 – Generalforsamling
4.1.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år, så vidt mulig innen utgangen av
mai måned. Innkallelse til generalforsamling skal skje skriftlig med minst 3
ukers varsel.
Av innkallelsen skal fremgå hvilke saker som skal behandles, og hvilke forslag
som blir framsatt. Adgang til å la seg representere ved fullmakt, som må være
skriftlig.

4.2.

Ekstraordinær generalforsamling kan med 8 dagers skriftlig varsel innkalles når
styret finner det nødvendig eller når det forlanges av minst 10 medlemmer.

4.3.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.

4.4.

På den ordinære generalforsamling skal behandles:
1)
2)
3)
4)

5)

Årsberetning
Revidert regnskap for foregående kalenderår
Forslag til budsjett
Følgende valg:
a)
Styreleder
b)
Nestleder for styret
c)
Øvrige styremedlemmer
d)
Varamedlemmer for styret
e)
Valg av representanter til Byggenæringens Landsforenings
representantskap
f)
Revisor på valg
Saker som forelegges av styret

§ 5 – Styret
5.1.

Styret består av inntil 7 medlemmer med 4 varamedlemmer, valgt for 1 år ad
gangen.

5.2.

Styret leder foreningens virksomhet og avgjør de saker som ikke etter
vedtektene er henlagt til generalforsamlingen.

5.3.

Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet
er styreleders stemme avgjørende.

5.4.

Styrebeslutning kan også fattes på grunnlag av skriftlige uttalelse fra styrets
medlemmer.

5.5.

Styret kan delegere deler av sin myndighet til særskilte utvalg eller komiteer.

§ 6 – Utmeldelse og eksklusjon
Ingen bedrifter kan melde seg ut av foreningen før det har vært medlem i 2 år.
Utmeldelse må skje skriftlig med 6 måneders varsel. Styret kan beslutte å ekskludere
en bedrift som handler mot avgjørelse truffet i henhold til disse vedtektene – opptrer
utilbørlig i forhold som angår foreningen – eller på annen vesentlig vis misligholder
sine medlemsforpliktelser.
Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling.
§ 7 – Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever simpelt flertall av de på generalforsamlingens fremmøtte
representanter.
§ 8 – Foreningens oppløsning
Forslag om oppløsning må være innkommet til styret så tidlig at det kan drøftes på
ordinær generalforsamling. Gyldig beslutning kan dog først fattes på neste ordinære
generalforsamling. Ved begge anledninger må beslutningen treffes med 2/3 flertall.

