Vedtekter EKN

(tidl. Den Norske Utleggerforening, DNU)
§ 1. Navn

Foreningens navn er Elektronikkindustriens Kompetanse Nettverk (EKN)

§ 2. Medlemmer

Foreningens medlemmer er aktører i elektronikkindustrien som konstruktører, kretskortutleggere,
produksjon, leverandører og forhandlere, utdannings og forskningsinstitusjoner etc.
Medlemskap er åpent for foretak og enkeltpersoner.
Medlemskontingenten gjelder for hvert kalenderår og fastsettes av årsmøtet for påfølgende år.
Medlemslisten med kontaktinformasjon er offentlig tilgjengelig på foreningens hjemmeside

§ 3. Formål
•
•
•
•
•

Bygge nettverk på tvers av fagområder for erfaringsutveksling og faglig utvikling
Utvikle og spre teknisk kompetanse i målgruppen.
Spre informasjon om ny teknikk og «best practice» innen de relevante fagområdene
Fremme økt forståelse for og kunnskap om alle ledd i produktfremtakingsprosessen
Øke medlemmenes gjennomslagskraft i forhold til for eksempel verktøyleverandører

Disse målene skal eksempelvis oppnås ved å:
• Arrangere og tilrettelegge seminarer og brukergruppemøter
• Gjøre medlemslisten med kontaktinformasjon tilgjengelig på foreningens hjemmeside
• Koordinere ønsker om videreutvikling av verktøy mot leverandørene
• Gjennomføre undersøkelser blant medlemmene om trender og aktuelle problemstillinger
som nettverket
• Tilrettelegge for dannelse av lokale brukergrupper for eksempelvis CAD verktøy

§ 4. Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes årlig innen 30.juni.
Innkalling til årsmøtet skal sendes ut senest 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle følgende:
• Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap
• Godkjenning av neste års kontingent og budsjett
• Valg av Styreleder (2 år), minimum 5 styremedlemmer og revisor (2 år)
• Valg av neste års valgkomite (formann pluss 2 medlemmer)
• Innkomne saker (innmeldingsfrist 3 uker før årsmøtet)

§ 5. Styret

I perioden mellom årsmøtene er styret foreningens øverste myndighet.
• Styret skal bestå av minimum 6 medlemmer
• Styret konstitueres på første styremøte etter årsmøtet og det velges sekretær og kasserer
• Eventuelle underkomiteer konstitueres ved behov, for eksempel leder for en
brukergruppe, arrangementskomite etc.
Minimum 4 styremøter skal avholdes i perioden mellom 2 årsmøter
Vedtak kan fattes med 2/3 del av styret tilstede, alle saker avgjøres ved simpelt flertall.

§ 6. Revisor
•
•

Revisor velges av årsmøtet for 2 år
Revisor kan ikke være styremedlem men har møte og talerett

§ 7. Endring av vedtekter

Forslag til vedtektsendringer behandles av årsmøtet og avgjøres med simpelt flertall

§ 8. Oppløsing av foreningen
•
•
•

Forening kan vedtas oppløst av årsmøtet etter 2 årsmøter med 2/3 flertall eller på 1
ordinært og 1 påfølgende ekstraordinært årsmøte.
Stemmegivning kan gjøres personlig eller gjennom stedfortreder med signert fullmakt
Ved oppløsning overføres foreningens aktiva til et ideelt formål valgt av årsmøtet,
fortrinnsvis en annen frivillig forening med tilknytning til bransjen.

