
P O S T A D R E S S E  9 9  •  0 6 X X  O S L O                 INDUSTRIAKSJONEN.NO                      E P O S T @ I N D U S T R I A K S J O N E N . N O  
 

 
 
 
 

 
 

 
VEDTEKTER 

for 
Industriaksjonen  

 
 

§I. Navn og formål 
Foreningens navn er Industriaksjonen. Den har sitt kontor i Oslo.  

 
Industriaksjonen har følgende formål: 

 
• Øke forståelsen blant folk flest og beslutningstakere av industriens betydning 

for innovasjon, verdiskaping, sysselsetting, kompetanse, velferd og sosial utjev-
ning i Norge 

• Mobilisere det aktive grunnplanet til arbeid for en helhetlig og bærekraftig in-
dustripolitikk som forener på tvers av de enkelte virksomheter, bransjer og for-

bund, samt sikrer hensyn til miljø og klimainteresser nasjonalt og globalt 
• Drive fram utviklingen av konkrete tiltak for kontinuerlig å bygge kompetanse 

hos arbeidstakere, styrke industrien og øke andelen industrisysselsatte i Norge, 
og jobbe for at disse blir politiske partiers vedtatte politikk 

• Forsvare norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk industri ved å sette en stopper 
for sosial dumping og fagforeningsknusing. 

• Styrke den norske arbeidslivsmodellen med bedriftsdemokrati, kompetente ar-
beidstakere og trepartssamarbeid 

 
§II. Medlemmer 

a)  
Medlemmer er organisasjonsledd i fagbevegelsen som tilslutter seg Industriaksjonens 

politiske manifest og vedtekter og betaler et årlig økonomisk bidrag. 
 

b)  
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Kontingenten skal være  tilpasset medlemsorganisasjonens økonomi, men ikke lavere 
enn 5000 kroner i året.   

c)  
Medlemskap opphører ved skriftlig utmelding eller som følge av brudd på foreningens 

vedtekter.  
d)  

Medlemsorganisasjonene representeres i og overfor foreningen ved sin valgte leder el-
ler annen representant som organisasjonen selv velger.  

 
 

§III. Generalforsamlingen 
a)  

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Den kan avvikles som fysisk møte 
eller, om dette er vanskelig å få til i praksis, via skriftlig (elektronisk) kommunikasjon. 

Generalforsamlingen har følgende oppgaver:  
 

1. Godkjenne regnskap og beretning. 
 

2. Velge foreningens styre og vedta retningslinjer for styrets arbeid.  
 

3. Behandle evt andre saker fremmet for generalforsamlingen av medlem/medlemmer. 
Saker må fremmes skriftlig overfor styret minst en uke før generalforsamlingen.   

 
b)  

Alle betalende medlemmer har stemme-, tale- og forslagsrett, med 1 stemme hver. 
Tale- og forslagsrett har også personer som Generalforsamlingen tildeler observatør-

status.   
Medlem som er forhindret fra å delta kan benytte stemmeretten ved å overdra sin 

stemme til annet navngitt medlem som kan delta, med skriftlig beskjed til styret før 
Generalforsamlingen åpner.  

 
c)  

Vedtak fattes med simpelt flertall med følgende unntak:  
 

1. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 
 

2. Eksklusjon som følge av vedtektsbrudd krever 2/3 flertall.  
 
3. Ved stemmelikhet gjennomføres ny avstemning. Ved andre gangs stemmelikhet, av-

gjøres avstemningsresultatet av styrets leder i utgående periode.  
 

d)  
Alle medlemmer skal innkalles til generalforsamling skriftlig (brev eller epost) av sty-
ret minst en måned i forkant. Generalforsamlingen bestemmer selv forretningsorden 

og forslagsfrister. 
 

e) 
Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles av styret hvis minst 2/3 av medlem-

mene krever dette skriftlig.  
 

f) 
Ved skriftlig avvikling av generalforsamlingen skal medlemmene gis minimum 5 vir-
kedagers frist for å avgi stemme i alle vedtakssaker. Det er styrets ansvar at alle med-
lemsorganisasjoner mottar sakspapirer og forslag til vedtak. Alle står fritt til å fremme 
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egne forslag, som under et ordinært, fysisk møte. Når det fremmes motforslag/nye for-
slag i løpet av den skriftlige behandlingen, blir fristen for vedtak på ny satt til 5 virke-

dager.  
 

g) 
Perioden mellom generalforsamlingene skal være mellom 12 og 24 måneder.  

Stiftelsesmøtet i Bergen 10.1.2019 regnes som første generalforsamling.  
 

 
 

§IV. Styret 
a)  

Styret er utøvende organ mellom generalforsamlingene  
og har følgende oppgaver:  

 
1. Lede og utvikle Industriaksjonens aktivitet på grunnlag av plattformen og vedtatte 

planer og retningslinjer. 
 

2. Avgi regnskap og beretning.  
 

3. Kalle inn og avvikle generalforsamlingen.  
 

4. Sette ned en valgkomite som forelegger generalforsamlingen kandidater til styret for 
påfølgende periode. Valgkomiteens medlemmer skal ikke inngå i det sittende styret.  

 
b) 

1. Styret skal bestå av minst fem personer og ha en leder. 
 

2. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst halv-
parten av styret deltar i beslutningen. Vedtak kan gjøres i møter eller skriftlig via 

epost.  
 

 
§V Signatur 

Signatur på vegne av foreningen tildeles forretningsfører og økonomiansvarlig i styret. 
I styreleders fravær kreves to styremedlemmers signatur. Styret kan meddele prokura.  

 
 

§VI Oppløsning 
a) 

Foreningen kan oppløses av medlemmene gjennom vedtak med minst 2/3 flertall i  
generalforsamling.  

 
b)  

Ved oppløsning skal eventuelle eiendeler og økonomiske midler tilbakeføres til med-
lemmene etter følgende prosentmodell: Dersom Industriaksjonen har brukt 70 prosent 
av innkomne midler, vil et gitt medlems økonomiske bidrag på 100 000 gi en tilbakebe-
taling på 30 000. Det settes en nedre grense på 5000 NOK for økonomisk tilbakeføring 

til medlemmene. 
 

Så fremt ikke generalforsamlingen bestemmer noe annet, skal resterende midler som 
gjenstår også etter økonomisk tilbakeføring til medlemmene, gå til bistandsprosjekt for 

å styrke fagbevegelsen i det globale sør. Tildelingen skal gjøres via Norsk Folkehjelp 
eller tilsvarende organisasjon. 

 


