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VEDTEKTER  

FOR 

NORSK KREDITTFORUM 

 
 

§ 1 Formål 

 

Norsk Kredittforum har til formål å fremme kjennskapet til og interessen for 

næringslivets kreditt- og finansieringsspørsmål samt utviklingen av samme, blant 

annet ved: 

 

- avholdelse av møter og kurser 

- utveksling av erfaringer 

- belyse felles problemer i kredittarbeidet 

- søke å holde medlemmene orientert om den teknologiske utvikling på området 

- være aktive påvirkere overfor myndighetene og samfunnet i kreditt- og  

finansieringsspørsmål 

- søke å bli høringsinstans i spørsmål som angår medlemmene 

 

§ 2 Navn 
 

Foreningens navn er Norsk Kredittforum (Norwegian Credit Management 

Assosiation). 

 

Foreningens kontor er i Oslo. 

 

Ved opprettelse av regionale avdelinger, skal disse benevnes Norsk Kredittforum, 

Avdeling (regionens navn). 

 

§ 3 Medlemskap 
 

Medlemskapet i Norsk Kredittforum skjer ved henvendelse til styret i Norsk 

Kredittforum eller til styret i den regionale avdeling. 

 

Medlemskap kan kun nektes hvis 2/3 av styrets medlemmer stemmer for det. 

Spørsmålet om nektelse av medlemskap skal forelegges ved første generalforsamling 

dersom den som er nektet medlemskap ønsker dette. 
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Medlemskapet i Norsk Kredittforum er firmamedlemskap. Det er adgang til å tegne 

personlig medlemskap. 

 

Et medlem som står til rest med kontingent utover den til enhver tid gjeldende 

betalingsfrist fastsatt av styret, blir slettet som medlem. 

 

 

§ 4 Foreningens arbeid 
 

Norsk Kredittforums arbeid er bassert på frivillighet, men styrehonorar kan tildeles 

etter følgende vedtekt: 

 

 Endelig beslutning om utbetaling av styrehonorar og størrelsen på dette besluttes av 

generalforsamling. Forslag fremmes av økonomiansvarlig (nestleder) og styrets leder i 

fellesskap i årsrapport under overskriften «forslag til honorar». Det er styretsleder som 

bestemmer utdeling til respektivt styremedlem. Motivering for og i mot eventuell 

utbetaling skal i hvert tilfelle begrunnes pr. styremedlem og totalt. I en slik vurdering 

skal deltagelse på styremøte, frokostmøter og aktivitetsnivå vektlegges. Størrelsen på 

utbetalingen kan variere i størrelse mellom styrets medlemmer. Totalvurderingen (uten 

beskrivelse av styremedlem) skal være en del av årsmeldingen på 

generalforsamlingen.  

 

 Utbetaling av honorar skal ikke forringe ordinær drift og det må etter samlet utbetaling 

være tilstrekkelig med midler på konto til å opprettholde et normalt aktivitetsnivå i 

foreningen. Styrets leder skal sammen med økonomiansvarlig dokumentere og 

beskrive at aktuelt års utbetaling ikke foringer driften som beskrevet, 

dokumentasjonen skal være del av årsrapporten som legges frem for 

generalforsamling. 

 

 Total utbetaling skal maksimalt ikke overstige det dobbelte av det som til enhver tid er 

innvilget som skattefritt beløp av skatteetaten pr. 2016 er dette beløpet satt til kr 

10 000 (maksimalt honorar skal dermed pr. 2016 ikke overstige kr 20 000 pr. 

styremedlem). Det skal dog vektlegges at honorar skal stå i stil til nedlagt 

arbeidsinnsats og bør i utgangspunktet falle inn under skattetatens «fri beløp» på kr 

10 000 pr. styremedlem pr. år inkludert valgkomite og revisor men kan økes ved 

særskilt stor arbeidsbelastning inntil det dobbelte) Altså en total utbetaling på kr 

80000.  

  

 Utbetaling kan først finne sted etter at generalforsamling er gjennomført og forslag til 

honorar er godkjent. 
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§ 5 Kontingent 
 

 Kontingenten for foreningens virksomhet fastsettes av årets generalforsamling. 

 

I de regioner hvor det er opprettet lokale avdelinger, skal 2/3 av kontingenten tilfalle 

den regionale avdeling og 1/3 tilfalle det sentrale organisasjonsledd. 

 

 

§ 6 Styret 

 

Norsk Kredittforum ledes av et styre på 8 – åtte – medlemmer som velges på 

generalforsamlingen. Styrets medlemmer velges normalt sett for 2 år. 

 

Gjenvalg kan skje. 

 

Styret skal bestå av: 

 

Leder 

Nestleder 

6 – seks – medelmmer     

 

Lederne av de regionale avdelinger mottar innkalling og dagsorden til Norsk 

Kredittforums styremøter og har møte- og talerett. 

 

Vedtektene for de regionale avdelinger skal forelegges og godkjennes av Norsk  

Kredittforums styre. 

 

Styremøter avholdes når leder finner det nødvendig eller når 2 – to – av styrets 

medlemmer krever det. Dagsorden skal angis i innkallelsen. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 – fem – av styrets medlemmer er tilstede. 
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 Den årlige generalforsamling finner sted innen utgangen av mai måned. 

 

 Generalforsamling i de regionale avdelinger finner sted innen utgangen av mai måned. 

 

Ekstarordinær generalforsamling kan innkalles når styret finner det nødvendig og skal 

innkalles når minst 10 – ti – medlemmer med angivelse av dagsorden skriftlig har 

forlangt det. 

 

Generalforsamling innkalles med angivelse av dagsorden med minst 14 – fjorten – 

dagers varsel. 

 

 

§ 8 Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens høyeste myndighet. 

 

 

§ 9 Generalforsamlingens forhandlinger ledes av en møteleder. 

 

 På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål settes på dagsorden: 

 

 Valg av møteleder 

 Valg av sekretær/referent for møtet 

 Valg av 2 – to – medlemmer til å undertegne protokollen 

 Foreningens årsmelding 

 Revisor innberetning 

 Spørsmålet om ansvarsfrihet for styret for den tid revisjonen omfatter 

 Fastsettelse av kontingentens størrelse 

 Vedtektsendringer 

 Innkomne forslag 

 Valg av 

A. Leder 

B. Nestleder 

C. 6 – seks – styremedlemmer  

             Valg av revisor 

  Valg av valgkomité på 2 – to – medlemmer. 

 

Innkomne forslag skal være styret i hende senest 14 – fjorten – dager før 

generalforsamlingen. 

 

Avstemninger skjer skriftlig hvis dette forlanges av en av de tilstedeværende 

medlemmer. Ved valg skjer avstemning skriftlig når det er mer enn 1 – en – kandidat. 
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Innkallelsen til generalforsamlingen skal inneholde meddelelse om hvilke av styrets 

medlemmer som fratrer i henhold til vedtektene og hvilke som er villige til å ta 

gjenvalg. 

 

For å avgi stemme på generalforsamlingen, kreves det personlig fremmøte for 

representant for firmamedlem og for personlige medlemmer. 

 

Ved avstemning gjelder i alminnelighet absolutt flertall jfr. Dog §§ 10 og 11. 

 

For å være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man ha betalt årets 

kontingent samt eventuelle kontingent-restanser. 

 

Hvert medlem har 1 – en – stemme. 

 

 

§ 10 Vedtektsendringer 
 

 Det kreves minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer ved vedtektsendringer. 

 

 

§ 11 Oppløsning 
 

Det kreves minst 2/3 flertall av foreningens medlemmer i forbindelse med oppløsning 

av foreningen. 

 

Er 2/3 av medlemmene ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan styret senest 30 – 

tretti – dager etter avholdt generalforsamling innkalle til ny generalforsamling og 

oppløsningen kan vedtas med 2/3 av de tilstedeværende stemmer. 

 

 

§ 12 Tegning - heftelse 
 

Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder sammen med minst et annet 

styremedlem. 

 

Styret kan gi foreningens leder fullmakt til å undertegne på foreningens vegne. 
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Foreningen hefter kun for sine forpliktelser med den formue som foreningen til enhver 

tid har. 

 

 

Ref.:kredittf\vedorig 

 

 

 

 

 

 


