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VEDTEKTER FOR NANNESTAD NÆRINGSLIV SA 
Vedtatt på stiftelsesmøte 15.2.2018 

Endret av ekstraordinært årsmøte 23.5.2018 
 
1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 
Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Nannestad Næringsliv SA. 
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 
 
2. Forretningssted 
Forretningskontoret er i Nannestad kommune. 
 
3.  Medlemskap 
Medlemskap er åpent for bedrifter som har forretningsadresse eller vesentlige deler av sin 
virksomhet i Nannestad kommune eller på annen måte er knyttet til næringslivet i 
Nannestad kommune. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. 
Medlemmene plikter å rette seg etter vedtekter og innhold i eventuell instruks for den 
praktiske virksomheten. 
 
4. Virksomhet 
Nannestad Næringsliv SA skal være en selvstendig samarbeidsorganisasjon og nettverk for 
næringslivet i kommunen og mellom næringslivet og det offentlige. 
 
Dette innebærer: 

• å bidra til bedrede rammevilkår for næringslivet i kommunen og tilrettelegge for 
vekst og utvikling. 

• å bidra til at bedrifter som vil etablere seg i kommunen får best mulig hjelp og 
informasjon. Det samme gjelder for eksisterende bedrifter og de som vil flytte til 
kommunen. 

• å markedsføre næringslivet i kommunen både for egne innbyggere og de som 
vurderer å flytte til Nannestad eller etablere seg her.  

• å bidra til å markedsføre kommunens næringsliv overfor omverdenen 
• å være en brobygger mellom næringsliv og kommune samt være et talerør fra 

næringslivet og inn til kommunen.  
• andre oppgaver som naturlig hører inn under formålet. 

 
Styret i Nannestad Næringsliv SA eller de som styret oppnevner kan benyttes som et 
næringsråd for Nannestad kommune og være et organ mellom næringslivet og kommunens 
administrasjon med faste møter. Saker som kommer opp fra medlemmene i Nannestad 
Næringsliv SA kan bringes til kommunens administrasjon via næringsrådet. 
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5. Andelsinnskudd og medlemskontingent 
Hvert medlem skal betale kr 1.000,- i andelsinnskudd. Andelsinnskudd skal ikke forrentes. 
Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd, uten renter.  
Hvert medlem skal betale årlig medlemskontingent. Kontingenten beregnes ut fra en 
grunnkontingent multiplisert med en faktor basert på medlemsbedriftenes størrelse målt i 
antall ansatte.  Denne stigen er som følger: 

• 1-3 ansatte, grunnkontingent x 1 
• 4-15 ansatte, grunnkontingent x 2 
• Over 15 ansatte, grunnkontingent x 3 

Grunnkontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.  
 
6. Anvendelse av årsoverskudd 
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det 
kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men 
årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:  
 

1. Godskriving av foretakets egenkapital 
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)  
3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28) 

 
7. Styre og daglig leder  
Foretaket skal ha et styre med minst tre og høyst fem medlemmer. Årsmøtet kan bestemme 
om det skal velges varamedlemmer.  
Foretaket skal ha daglig leder. Styret ansetter og utarbeider instruks for daglig leder. 
Styret kan utarbeide instruks for den praktiske virksomheten i selskapet. 
 
8. Ordinært årsmøte 
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april måned. På det ordinære årsmøtet skal 
følgende saker behandles og avgjøres: 

1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av 
årsoverskudd, 

2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet,  
3. valg. 
 

9. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket 
Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i 
foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få 
utbetalt renter på andelsinnskudd. 
 
Gjenværende midler skal gå til næringsutvikling i Nannestad etter vedtak i det avsluttende 
årsmøtet. 
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