REGIONALE VEDTEKTER FOR SMB NORGE
Vedtatt på kongressen i Harstad 2021

1. NAVN
Ved valg av navn skal alltid SMB Norge være med samt (stedsnavn/område) navn på
region, for eksempel SMB Norge region nord.
2 FORMÅL
Regionforeningen skal i samarbeid med administrasjonen arbeide for å:
• øke kontakten mellom små og mellomstore bedrifter i området
• være bindeledd mellom medlemsbedrifter og administrasjonen/forbundsstyret
• komme med forslag og utspill til aktuelle næringspolitiske saker
• arbeide i nærmiljøet for bedre rammevilkår for små- og mellomstore bedrifter
• iverksette lokale aktiviteter
• aktivt verve nye medlemmer.
3 MEDLEMSKAP
Medlem i foreningen er alle som er innmeldt i SMB Norge i regionens dekningsområde.
Medlemmer kan innen rimelighetens grenser bestemme hvilken region de ønsker tilknytning
til.
4 STYRET
Hver regionforening velger et styre med leder, nestleder og minst to og inntil fem
styremedlemmer. Leder velges ved særskilt valg for ett eller to år. Nestleder og andre
styremedlemmer velges ved særskilt valg for to år, dog slik at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Det velges to til tre varamedlemmer for ett eller to år.
Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede, hvorav en må
være leder eller nestleder. Ved stemmelikhet gjør regionleders stemme utslaget.
Medlemsbedriften styremedlemmet velges fra, må tilhøre den region den er tilknyttet, ref.
paragraf 3.
Regionstyret skal:
• drive regionforeningen i samsvar med gjeldende vedtekter
• rapportere til forbundets administrasjon innen 1. mai ved innsendelse av:
- årsmøteprotokoll
- årsberetning
- aktivitetsplan med budsjett for kommende periode

5 VALGKOMITÉ
Valgkomitéen består av inntil fire medlemmer. Valgkomitéen velges for ett år av gangen.
Valgkomiteen foreslår delegater til kongressen og kandidater til regionstyret. Valgkomiteens
innstilling sendes ut sammen med årsmøteinnkallingen.

6 ÅRSMØTE
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Regionstyret innkaller til årsmøte med to ukers frist. Årsmøtet skal holdes innen utgangen
av april. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet til
administrasjonen én uke før. Samtlige ordinære medlemmer som er tilsluttet regionforeningen, og som er innmeldt senest tre uker før årsmøtet, møter med forslags-, tale-, og
stemmerett. Nylig innmeldte medlemmer, kollektive og personlige medlemmer møter med
tale- og forslagsrett. Årsmøtet er beslutningsdyktig ved antall stemmeberettigede
medlemmer.
Til årsmøtets valg av styre og delegater til kongressen har medlemmene anledning til å
sende inn skriftlig forhåndsstemme så fremt valgkomiteens innstilling er sendt ut sammen
med årsmøteinnkallingen. Stemmene skal være administrasjonen i hende tre dager før
årsmøtet. Resultatet av disse stemmene skal først offentliggjøres under opptelling av
stemmer avlagt på årsmøtet.
Årsmøtet behandler følgende:
• Regional næringspolitikk
• Regionstyrets årsberetning
• Aktivitetsplan med budsjett for kommende periode
• Valg av delegater med vara til kongressen det år det avholdes kongress
• Valg av regionleder som også er delegat til kongressen, nestleder, styremedlemmer,
varamedlemmer og valgkomité
• Innkomne forslag
6.1 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når 1/10 av medlemmene i regionen skriftlig
forlanger det med samme frister som ordinært årsmøte. Av innkallingen må det også
fremkomme hvilke saker som skal behandles.

7 ØKONOMISKE FORHOLD
Regionforeningen skal ikke ha egen økonomifunksjon. Administrasjonen fører alle regnskap
og utbetaler godkjente regninger i henhold til prinsipper fattet av forbundsstyret.

8 UNDERLIGGENDE LOKALGRUPPER
Regionforeningens styre kan i samarbeid med administrasjonen ta initiativ til å etablere
lokalgrupper (lokale nettverk). Lokalgruppenes arbeid skal følge opp formålsparagrafene til
regionforeningen og følge de planer og instrukser som fastsettes av regionstyret.
Lokalgruppene skal avlegge rapport om sin aktivitet til regionens årsmøte.

9 FORHOLDET TIL SENTRALE VEDTEKTER
Regionvedtektene er underlagt SMB Norges sentrale vedtekter.
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