LederForum – Sunnmøre, vedtekter:
§ 1 - Form
Nettverket LederForum - Sunnmøre (”Nettverket”) ble initiert i 2006, og ble formelt stiftet 6.
februar 2007. Nettverket er et nettverk for og mellom kvinner som innehar ledende posisjoner
i yrkeslivet på Sunnmøre.
§ 2 - Formål
Formålet er å bygge opp og videreutvikle et nettverk som kan brukes både til å utvikle egen
kompetanse om nærings- og yrkeslivet i regionen, kjennskap til andre kvinnelige ledere, samt
til å utvikle egne interesser og ferdigheter tilknyttet tema innenfor næringsliv, yrkeslivet og
ledelse.
Nettverket skal være en møteplass for kvinner i ledende posisjoner i yrkeslivet på Sunnmøre
som tilbyr fellesskap og erfaringsdeling gjennom møter og aktiviteter.
Gjennom møter, som alternerer mellom faglige og sosiale temaer, skal Nettverket være en
inspirasjonskilde og kompetansebank for sine medlemmer. På fagmøtene trekker Nettverket
på kompetansen til egne medlemmer, eller inviterer eksterne foredragsholdere.
En skal gjennom Nettverket inspirere til utveksling av erfaring og kunnskap, og slik styrke
medlemmenes kompetanse innenfor ulike områder og interessefelt. Nettverket skal være et
"pusterom" for medlemmene, og bygge på forutsetning om lojalitet og diskresjon mellom
medlemmene som gruppe og enkeltvis.
Nettverket skal være en pådriver for å profilere og synliggjøre kvinnlige ledere på en positiv
måte.
§ 3 – Medlemskrav og opptak
Medlemmer skal i utgangspunktet inneha en jobb på topp- eller mellomledernivå i offentlig
eller privat virksomhet. Som medlem regnes de som innen en nærmere fastsatt frist hvert
enkelt kalenderår har betalt medlemsavgiften. Medlemsskap oppnås gjennom skriftlig beskjed
til styret om ønsket medlemsskap, sammen med opplysninger som nevnt i § 4.. Som tegn på
at vedkommende blir godkjent som medlem, får vedkommende tilsendt infomasjon om
innbetaling av medlemsavgift inneværende år. Man ansees som medlem etter å ha betalt
medlemsavgiften inneværende år. Nye medlemmer som kommer til i siste
kalenderhalvår betaler halv medlemsavgift. Medlemsavgift fastsettes årlig av
generalforsamlingen.
§ 4 – Personalia
Det enkelte medlem skal til enhver tid sørge for at Nettverket innehar opplysninger om
vedkommendes navn, arbeidssted, kontaktopplysninger, og lignende.
Det distribueres en medlemsliste pr 31.12 sammen med innkalling til generalforsamling.
Av personvernhensyn har medlemmene ikke lov til å distribuere navnet på medlemmer i
Nettverket til tredjepart på noen måte (for eksempel ved å videresende e-post) eller for noe
som helst formål, uten styrets forhåndssamtykke.

§ 5 – Valg av styre
Nettverket skal til enhver tid ha et styre som består av 5 medlemmer. Styret velges blant de
fremmøtte medlemmer på årsmøtet for 2 – to – år ad gangen. Kun halve styret skal skiftes ut
hvert år, slik at man sikrer kontinuitet.
§ 6 – Styrets oppgaver
Styret skal administrere Nettverkets medlemslister og regnskap. Styret skal trekke opp
rammer og policy for Nettverket, og ha ansvar for at fellesarrangementer blir gjennomført
med den form og med det innhold som ligger innenfor Nettverkets formål.
Styret velger selv sin leder. Uenighet i styret avgjøres ved alminnelig flertall blant de
fremmøtte styremedlemmene. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Styret skal presentere Nettverket utad, og være kontaktpersoner for interne og eksterne
henvendelser.
§ 7 – Årsmøte
Innen utgangen av februar måned hvert år skal styret arrangere årsmøte i Nettverket hvor
følgende behandles og avgjøres av de fremmøtte medlemmer. Beslutning treffes ved
alminnelig flertall blant de fremmøtte. Ved stemmelikhet skal hvert av styrets medlemmer ha
dobbeltstemme.
1. Godkjennelse av regnskap fra foregående år.
2. Gjennomgang av møter og aktiviteter i Nettverket foregående år.
3. Valg av styre inneværende år.
4. Fastsettelse av medlemskontingent inneværende år.
5. Gjennomgang og innspill til aktiviteter og budsjett inneværende år.
6. Eventuelt endring av vedtektene (krever tilslutning fra 2/3 av de fremmøtte).
§ 8 – Medlemsmøter
Styret skal ta initiativ til og ha hovedansvaret for avholdelse av medlemsmøter. Ansvaret for
innholdet (tema) på medlemsmøtene, lokaler og servering skal fordeles mellom Nettverkets
medlemmer etter medlemmenes eget initiativ eller anmodning fra styret.
Nettverket skal for øvrig avholde medlemsmøter, samlinger og seminarer slik styret finner
formålstjenlig eller som besluttet av årsmøtet.
§ 9 – Bruk av nettverkets økonomiske midler
Nettverket kan avholde seminarer og andre fellesarrangement helt eller delvis ved bruk av
nettverkets økonomiske midler dersom slike arrangement er åpne for alle nettverkets
medlemmer. Disposisjoner av nettverkets økonomiske midler kan kun foretas av styret, eller
etter fullmakt fra dette.
§ 10 - Uttreden
Det enkelte medlem har til enhver tid rett til å tre ut av Nettverket ved skriftlig melding om
dette til styret. Ved uteblitt betaling av kontingent anses medlemskapet som avsluttet. Styret
skal besørge at opplysninger om det utmeldte medlemmet slettes fra medlemslisten og andre
oversikter som Nettverket har kontroll med.

§ 11 Oppløsning (§ 11 kan ikke endres.)
Oppløsning av Nettverket kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at
oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Nettverket.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 7.
Eventuelle disponible midler skal, etter oppløsning og dekning av tilhørende kostnader,
tilfalle ideell forening som arbeider for bedrede kår for kvinner.
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