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§ 1. Innledning
NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (NemiTek) er en ideell organisasjon med
personlige medlemmer. Disse tilsluttes foreningen gjennom regionale grupper.

§ 2. NemiTeks formål
NemiTek skal til enhver tid arbeide for samfunnsmessig fornuftig bruk av våre
energiressurser, god hygiene og utstrakt vern av det indre og ytre miljø. Dette skal oppnås
ved at NemiTek skal;
- Arbeide for å heve det enkelte medlems og bransjens faglige kompetanse på alle plan
- Koordinere og målrette bransjens samlede etterutdanning
- Bidra til økt forskning i tilknytning til bransjen.
- Økt internasjonalt samarbeid.
- Arbeide for rekruttering til bransjen.
- Arbeide for å styrke det sosiale og faglige samhold innen bransjen
- Representere og styrke bransjen utad overfor myndigheter, andre grener av byggebransjen
og allmennheten.
NemiTek eier også et kompetanse/forretningsutviklende selskap med formål å drive
forlagsvirksomhet, kursvirksomhet samt oppgaver som hører naturlig sammen med dette
m.m.

§ 3. Medlemmer
NemiTeks medlemmer deles i 3 kategorier:
A: Ordinære medlemmer
Som ordinære medlemmer opptas teknisk utdannede personer som arbeider i varme,
ventilasjons- og sanitærbransjen og tilknyttede bransjer (fag). Andre personer som arbeider i
bransjen kan velges til ordinære medlemmer når medlemskapet antas å fremme NemiTeks
virksomhet.
B: Innbudte medlemmer
Disse innvoteres av Hovedstyret etter forslag fra Hovedstyret eller gruppeformenn for 5 år.
C: Æresmedlemmer
Som æresmedlemmer kan velges ordinære medlemmer som har ytet fremragende teknisk
arbeid i bransjen og/eller har nedlagt særlig fortjenstfullt arbeid for NemiTek. Tillitsvalgte
kan ikke velges til æresmedlemmer i sin funksjonstid. Æresmedlemmer innvoteres av
generalforsamlingen etter enstemmig innstilling fra Hovedstyret.

§ 4. Stemmerett
Medlemmer som nevnt i § 3 A og C har stemmerett og kan velges til tillitsverv i NemiTek.

§ 5. Kontingent
Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen.
- Alle medlemmer, unntatt æresmedlemmer og innbudte medlemmer, betaler kontingent.
- Medlemmer over 67 år betaler halv kontingent
- Studenter gis gratis medlemskap inntil 3 år av studietiden
- Nyutdannede betaler ½ kontingent første arbeidsår
Utmelding av foreningen skal skje med skriftlig varsel til administrasjonen,
minimum 3 måneder før fornying av kontingentkrav.
En utmelding i et foreningsår fritar ikke medlemmet fra å betale årets kontingent.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forenings høyeste myndighet.
Generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni i forbindelse med faglig
arrangement i ett av lokallagene. Hovedstyret bestemmer tidspunktet. Generalforsamlingen
skal kunngjøres 6 uker før møtet. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet. Enhver sak som
medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være sendt inn til Hovedstyret 4
uker før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen behandles:
•
•
•
•
•
•
•

Hovedstyrets årsberetning med handlingsplan for kommende periode
Regnskap for foregående kalenderår
Lovforslag
Innkomne forslag
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Valg:
a. Styreleder
b. Nestleder
c. Hovedstyremedlemmer
d. Råd
e. Revisor

Når ikke annet er bestemt, gjøres vedtak med enkelt stemmeflertall.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles med 4 ukers varsel etter Hovedstyrets
bestemmelse eller etter forlangende av minst 50 medlemmer.

§ 8. NemiTeks tillitsvalgte
NemiTeks tillitsvalgte består av Hovedstyret, Rådet og Landsutvalget.
§ 8.1 Hovedstyret m.v.
§ 8.1.1 Hovedstyrets myndighet
Hovedstyret er NemiTeks høyeste myndighet mellom generalforsamlingene og har
ansvar for NemiTeks totale virksomhet.
§ 8.1.2 Hovedstyrets sammensetning
Beslutningsdyktighet Hovedstyret velges av generalforsamlingen og består av
styreleder, nestleder og tre til fem styremedlemmer. NemiTeks styreleder og
nestleder velges ved særskilt valg. Hovedstyret er beslutningsdyktig når 3 eller flere
av medlemmene møter. Styreleder eller den/de Hovedstyret gir fullmakt
representerer og tegner NemiTek.

§ 8.1.3 Hovedstyrets oppgaver
Hovedstyret skal blant annet
a) Iverksette generalforsamlingens vedtak.
b) Forvalte NemiTeks likvide midler og annen eiendom.
c) Utarbeide strategi- og handlingsplaner og forelegge disse for
generalforsamlingen.
d) Arbeide for gjennomføring av formålsparagraf og strategi- og handlingsplaner.
e) Utarbeide beretning og fremlegge revidert regnskap for generalforsamlingen.
f) Arbeide aktivt med utviklingen av NemiTeks datterselskap.
§ 8.1.4 Daglig leder
Dagligleder ansettes av Hovedstyret. Dagligleder er ansvarlig for alle administrative
funksjoner innen NemiTek og utfører de oppgaver og setter i verk de vedtak som
treffes av Hovedstyret. For øvrig arbeider daglig leder etter instruks utarbeidet av
Hovedstyret. Dagligleder møter med tale- og forslagsrett på generalforsamlingen,
styremøter, landsutvalgsmøter og komitémøter.
§ 8.2 Rådet
Rådet skal bestå av 3 ordinære medlemmer. Disse velges av generalforsamlingen etter
innstilling fra Hovedstyret. Rådet velger selv sin leder. Rådet skal:
- Bistå i saker hvor hovedstyret finner dette påkrevd
- Fungere som valgkomité
- Fungere som decisor
§ 8.3 Landsutvalget
Landsutvalget består av samtlige gruppeledere, Hovedstyret samt Rådets leder. Gruppene
kan velge andre enn gruppeledere som sin representant i Landsutvalget.
Grupperepresentantene velger leder for Landsutvalget. Landsutvalget har som
hovedoppgave å samordne gruppenes virksomhet, og å gi innspill til Hovedstyret i saker som
de mener er av betydning for NemiTeks virksomhet. Landsutvalget vil i stor grad være et
forum for erfarings- og informasjonsutveksling mellom de styrende organer og gruppene i
NemiTek. Dersom grupperepresentantene bestemmer det, kan møter eller deler av møter i
Landsutvalget avholdes uten Hovedstyre og/eller Rådets leder. Landsutvalgsmøte holdes 1-2
ganger per år.

§ 9. Revisor
NemiTeks regnskaper revideres av en statsautorisert revisor valgt av generalforsamlingen.

§ 10. Funksjonstid og valgmetoder
Alle tillitsvalgte velges for 2 års funksjonstid. Maksimal funksjonstid i styret skal normalt
være 3 perioder eller max 6 år. Det skal tilstrebes stor grad av kontinuitet i styret. Alle valg
skal foregå skriftlig dersom 1/3 av de stemmeberettigede på generalforsamlingen forlanger
dette.

§ 11. Gruppene
Vedtekter og retningslinjer for de regionale gruppers virksomhet skal behandles i
Landsutvalget og godkjennes av Hovedstyret før de kan tre i kraft. NemiTeks lover gjelder for
gruppene. Gruppenes årsmøte og generalforsamling holdes innen utgangen av mars.
Gruppenes årsberetning og revidert regnskap skal oversendes Hovedstyret umiddelbart
etter årsmøtet.

§ 12. Endringer i lovene
Beslutning om å endre lovene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning
fra minst 2/3 av de avgitte stemmene som er representert på generalforsamlingen
medregnet fullmakter.

§ 13. NemiTeks oppløsning
NemiTeks oppløsning kan bare vedtas på ordinær generalforsamling. Stemmer 10 av
foreningens medlemmer mot forslaget om oppløsning anses dette som forkastet. I tilfelle
oppløsning, tilfaller foreningens eiendeler undervisningsformål innen VVS-bransjen.

