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VEDTEKTER 
for foreningen 

NORWEGIAN MARITIME EXPORTERS (NME) 
Enstemmig vedtatt av Årsmøtet 26. februar 2013 
Med endringer vedtatt av Årsmøtet 8. mars 2016  

Med endringer vedtatt av Årsmøtet 21. mars 2019 
 

Pkt. 1: Beskrivelse 
Norwegian Maritime Exporters (NME) er en samarbeidsgruppering av norske produsenter og tjenesteytere 
innenfor maritime næringer og relaterte sektorer. NME er registrert som forening i Brønnøysundregistrets 
Enhetsregister under org. nr. 980 376 818.  
 
NMEs medlemmer tilbyr produkter og tjenester til alle næringer innen havrommet.   

 

Pkt. 2: Formål og virkemidler 
NME skal bidra til økt eksport for sine medlemmer gjennom utnyttelse av felles ressurser til beste for 
fellesskapet og den enkelte bedrift. Videre skal NME drive med markedsføringsaktiviteter, 
kompetansedeling, kompetanseheving og fremme medlemmenes interesser.  
 
NME skal fremme samarbeidet mellom medlemsbedriftene for å bidra til synliggjøring og styrking av 
bransjen generelt og medlemmene spesielt. NME skal synligjøre næringens verdiskapning og 
sysselsetting overfor myndigheter, byråkratiet, virkemiddelapparatet, media og andre offentlige 
instanser. NME skal søke å oppnå større forståelse og kunnskap for næringen. NME skal arbeide for økt 
støtte for vårt arbeid.  

 

Pkt. 3: Medlemskap  
Medlemskap i NME er åpent for produsenter og leverandører av produkter og tjenester innen bransjer 
som nevnt i punkt 1 og som er registrert i Enhetsregisteret. Utenlandske selskap som har registrert 
datterselskap i Norge eller er registrert i Brønnøysundregisteret kan innvilges medlemskap dersom en 
del av verdiskapningen skjer i Norge.  
 
Medlemskap er ikke åpent for bedrifter som hovedsakelig markedsfører eller selger utenlandske 
produkter som er i konkurranse med norskprodusert utstyr.  
 
NMEs administrasjon kan gi dispensasjon fra dette dersom produktet eller bedriften er av vesentlig 
betydning for medlemsbedrifter i NME og dersom dette ikke kommer i konflikt med andre 
medlemsbedrifter. 
 
Dersom en søkerbedrift er i rettslig tvist med en medlemsbedrift kan ikke søkerbedriften bli medlem før 
den rettslige tvisten er løst. Dersom ingen rettslig tvist eksisterer, kan ikke en medlemsbedrift hindre en 
søkerbedrift i å bli medlem. 
 
Personlig medlem 
Personer med spesiell interesse for bransjen kan innvilges personlig medlemskap. Personlige 
medlemmer har møte- og talerett i alle NMEs fora, men ikke stemmerett. Personlige medlemmer har 
ellers like rettigheter som andre medlemmer. Personlige medlemmer betaler en årsavgift på kr 1.000,- 
per år fra og med 2017 og avgiften fastsettes av Årsmøtet for ett år av gangen.  
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Pkt. 4: Kontingent og serviceavgift 
Det skal betales en årlig kontingent (grunnkontingent) og serviceavgift som fastsettes av Årsmøtet for 1 
år av gangen. Enkeltbedrifter betaler grunnkontingent og serviceavgift mens konsern betaler dobbel 
grunnkontingent og serviceavgift uansett antall datterselskap(er). Datterselskap(er) i et konsern har full 
stemme- og talerett. Datterselskap(er) har samme tilgang på de til enhver tid gjeldene medlemsfordeler 
NME har. Datterselskap(er) oppnår stemmerett ved å tegne egne medlemskap mot betaling av 
grunnkontingent og serviceavgift.  
 
Kontingent og serviceavgift skal betales senest 20. januar i det året kontingenten gjelder. 
Medlemsrabatt på NME arrangementer innvilges ikke med mindre medlemskontingent og serviceavgift 
er betalt innen forfallsdato. Ansatte i medlemsbedrifter som ikke har betalt medlemskontingent og 
serviceavgift for inneværende periode kan ikke inneha tillitsverv i NME. 
 
Medlemmer som ikke betaler kontingent og serviceavgift kan strykes som medlem etter vedtak av 
NMEs administrasjon. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og 
serviceavgift er betalt.  

 

Pkt. 5: Organisering 
5.1 Årsmøtet 
Årsmøtet er NMEs høyeste besluttende myndighet. Årsmøtet avholdes årlig innen utgangen av mars og 
innkalles av styret med minst 6 ukers varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet på Årsmøtet sendes 
NMEs styre v/administrasjonen senest 4 uker før Årsmøtet.  
   
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

• Innkallingens lovlighet 

• Valg av ordstyrer og referent 

• Valg av to representanter for underskrift av protokoll 

• Årsmelding  

• Regnskap i revidert stand 

• Budsjett  

• Medlemskontingent for neste driftsår, inkludert personlige medlemmer 

• Fastsette styrets godtgjørelse 

• Innkomne forslag 

• Valg av styre og valgkomite  
 
Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før Årsmøtet. Årsmøtet kan 
ikke behandle saker som ikke er oppført på sakslisten. 
 
Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. 
 
Alle avgjørelser fattes gjennom alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer (ref. pkt. 9). Hver 
grunnkontingent gir 1 stemme, datterselskaper av konsernmedlemmer har en stemme hver. 
Stemmerett forutsetter at medlemskontingent for gjeldende periode er betalt.  
 
Ved skriftlig fullmakt kan det stemmes på andres vegne. En person/ett medlem kan ha maksimalt tre 
fullmakter. NMEs administrasjon kan derimot ha ubegrensede fullmakter.  
 
Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag.  
 
Årsmøtet er ikke beslutningsdyktig dersom mindre enn 20% av medlemmene deltar, enten fysisk eller 
gjennom fullmakt. 
 

5.2 Styret 
Årsmøtet skal velge et Styre bestående av: 

• 1 leder 

• 4 styremedlemmer  

• 2 vararepresentanter 
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Styrets leder velges først, deretter velges de enkelte styrerepresentantene samt vararepresentanter. 
Nestleder utpekes av og blant styret. Styrerepresentanter velges for 2 år av gangen.  
 
Vararepresentanter har møte- og talerett, men ikke stemmerett med mindre det er frafall av regulære 
styremedlem(mer).  
 
Styret er NMEs høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder av NMEs administrasjon inngår ikke i 
styret, men har tale—og forslagsrett, samt møteplikt til styremøtene. 
 
Styret skal/er: 
a) iverksette Årsmøtets vedtak og bestemmelser 
b) forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi 
c) fastsette NMEs overordnete mål og strategi 
d) fastsette agenda og innkalle til styremøter 
e) ansvarlig for NMEs samlede årsmelding 
 
Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller når et flertall av styremedlemmene krever det. 
Styremøte skal også avholdes dersom daglig leder krever dette. Styret er beslutningsdyktig når et 
flertall av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. 
 
Styrets medlemmer skal ikke la sine arbeidsgiveres eller personlige interesser påvirke deres avgjørelser 
i saker som behandles i NMEs styre. 
 

5.3 Ekstraordinært Årsmøte 
Det innkalles til ekstraordinært Årsmøte dersom styret, revisor gjennom styret eller minst 1/3 av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte. 
 

5.4 Administrasjon 
Den daglige ledelse av NME skal forestås av en administrasjon hvis ansvar og oppgaver fastsettes i 
separat avtale mellom NMEs styre og administrasjonen. 
 

5.5 Dekning av kostnader 
Direkte kostnader forbundet med deltakelse i styremøter eller i markedsråd skal dekkes av NME mot 
regning. Reise skal foregå på den mest kostnadseffektive måte. Styrets medlemmer deltar kostnadsfritt 
på NMEs arrangementer hvor de representerer styret.  
 

Pkt. 6: Møtevirksomhet 

6.1 Konferanser og seminarer 
NME arrangerer forskjellige konferanser, seminarer og lignende både for medlemmene og for andre 
aktører i den maritime klyngen. Programmene for disse skal utarbeides av administrasjonen. 
Administrasjonen kan søke råd hos styret, markedsrådet, eventuelle oppnevnte programkomiteer eller 
medlemmer.   
 
Kostnadene ved deltakelse på disse skal i sin helhet dekkes av deltakerne i.h.t et budsjett godkjent av 
administrasjonen. Bedrifter som ikke er medlemmer i NME kan gis adgang til å delta mot et pristillegg. 
Konferanser og seminarer organiseres og gjennomføres av NMEs administrasjon.  
 

6.2 Medlemsmøter 
Det kan arrangeres medlemsmøter når administrasjonen eller styret finner dette hensiktsmessig.  
Agenda for medlemsmøtene fastsettes av administrasjonen som kan søke råd hos markedsrådet eller 
styret.   

 

Pkt. 7: Aktiviteter  
NME skal gjennomføre aktiviteter som messedeltakelse, delegasjonsreiser, konferanser, 
markedsfremstøt m.m.  
 

Gjennomføring av aktiviteter forutsetter tilstrekkelig deltakelse fra medlemsbedriftene. 
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7.1 Finansiering av aktiviteter  
Aktiviteter skal i sin helhet finansieres av deltakerbedriftene samt evt. tilskudd fra NME, Innovasjon 
Norge eller andre.  

 

Pkt. 8: Varighet og utmelding 
Medlemskapet i NME gjelder for 1 år av gangen og fornyes automatisk 1. januar med mindre skriftlig 
utmelding er mottatt av NMEs administrasjon senest 30. september foregående år. Ved senere 
utmelding skal medlemskontingent og serviceavgift betales for ny ettårsperiode. Allerede innbetalt 
medlemskontingent refunderes ikke.  
 
Dersom medlemmer ikke betaler sin medlemskontingent og serviceavgift, eller opptrer i strid med 
NMEs interesser, skal fortsatt medlemskap vurderes av administrasjonen. Det kan ikke innvilges nytt 
medlemskap med mindre tidligere skyldig kontingent er betalt. 

 

Pkt. 9: Endringer og opphør 
Endringer av vedtekter eller opphør av NME kan kun skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 
2/3 flertall. Ved opphør av NME skal NMEs verdier disponeres i.h.t. vedtak på samme årsmøte. 
Medlemmene hefter solidarisk for utestående lønn og feriepenger til ansatte i NME. 

 

 
 

Norwegian Maritime Exporters (NME) – www.nme.no 


