
VEDTEKTER 

for 

NORGES FRUKT- OG GRØNNSAKGROSSISTERS FORBUND 

Vedtatt 27.04.91, sist endret 10.06.2020 

 

 

§ 1 

Stiftelse, navn og organisatorisk sammenheng 

 

Forbundets navn er Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund. Forbundet ble stiftet 19. 

mars 1917 i Oslo under navnet Norske Importørers Landsforening for friske Frugter.  Forbundet 

har sitt kontor i Nordre Folloi kommune. Alle medlemmer i Norges Frukt- og 

Grønnsakgrossisters Forbund er forpliktet til å være medlem i Frukt- og Grønnsakgrossistenes 

Servicekontor, så fremt ikke styret i helt spesielle tilfeller gir dispensasjon fra denne 

bestemmelse. 

 

 

§ 2 

Formål 

 

Forbundets formål er å samle alle næringsaktører innen omsetning og foredling av frukt, bær, 

grønnsaker og poteter. Forbundet skal ivareta og fremme sine medlemmers felles interesser ved 

å: 

 

a) representere bransjen overfor offentlige myndigheter og aktuelle organisasjoner 

b) formidle fyldig informasjon til sine medlemmer 

c) være et senter og møtepunkt for Forbundets medlemmer 

d) være pådriver for tiltak for å øke forbruket av frukt og grønt 

e) øke kunnskapen blant medlemmer og ansatte om aktuelle saker som er av betydning for 

 bransjen. 

f) delta internasjonalt i organisasjoner som aktivt fremmer forbruket av frukt og grønt, og 

 som ivaretar bransjen internasjonalt 

 

 

§ 3 

Arbeidsform 

 

Forbundet skal til fremme av sitt formål søke seg representert i offentlige og private utvalg og 

råd som behandler spørsmål av betydning for bransjen, samt selv ta initiativet for på den mest 

hensiktsmessige måte å ivareta medlemmenes interesser. Forbundet kan i denne hensikt også 

slutte avtaler og samarbeide med andre organisasjoner. 

 

 

§ 4 

Medlemmer 

 

Som medlem av Forbundet kan opptas næringsaktører innen omsetning og foredling av frukt, 

bær, grønnsaker og poteter, som har levert offentlige godkjente regnskap i 2 påfølgende år. 

Medlemmer skal være norskregistrerte firmaer som er registrert i Mva-registeret, og er 

revisorpliktige. 
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Søknad om medlemskap innsendes skriftlig til Forbundet. Søknaden avgjøres av styret ved 

alminnelig flertall. Nekter styret opptakelse, kan denne avgjørelsen bringes inn for 

generalforsamlingen hvis beslutningen blir endelig. Generalforsamlingen kan innvilge 

medlemskap med 2/3 flertall. Avslag kan gis uten begrunnelse.  

 

Medlemskapet kan overdras sammen med medlemmets forretning, men overdragelsen må, for å 

være gyldig, godkjennes av Forbundets styre. Nektelse av godkjennelse foretas på fritt grunnlag 

og kan gis uten begrunnelse. Det kreves alminnelig flertall i styret ved godkjenning av av 

overdragelse av medlemskap.  

 

§ 5 

Assosierte medlemmer 

 

Styret i Forbundet kan velge å ta inn assositerte medlemmer. Assositerte medlemmer plikter å 

være medlemmer i Frukt- og Grønnsakgrossistenes Servicekontor.  

 

Assosierte medlemmer kan delta på alle arrangementer som styret finner formålstjenelig. 

Assosierte medlemmer har møterett på generalforsamlingen, men ikke stemmerett, og kan heller 

ikke velges til styret. 

 

Assosierte medlemmer betaler en kontingent fastsatt av styret. Et assosiert medlem som ikke har 

betalt sin kontingent innen avholdelse av generalforsamlingen, kan strykes fra medlemslisten 

etter at varsel er gitt. 

 

 

§ 6 

Kontingent 

 

Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen for påfølgende år. 

 

Stemmerett på generalforsamlinger er betinget av at kontingent er betalt. 

 

 

§ 7 

Utmeldelse 

 

Utmeldelse skjer skriftlig til styret med 3 måneders varsel.  

 

Utmelding må skje før 1. september, ellers plikter medlemmet å betale heftelser for neste års 

kontingent. Utmeldelse medfører ikke at det uttredende medlem fritas for de økonomiske 

forpliktelser som det eventuelt måtte ha i henhold til disse lovers § 6. 

 

Styret kan si opp et medlemskap dersom medlemmets sin forretning går over til ny innehaver 

eller ny aksjonær. Videre kan et medlemskap sies opp dersom hans forretning forandrer karakter 

slik at den ikke lenger fyller betingelseen for medlemskap. 

 

Styret kan si opp et medlemskap dersom virksomheten ikke lenger er i aktiv drift. 

 

Et medlem som har blitt sagt opp av styret kan anke avgjørelsen inn for generalforsamlingen, 

som med 2/3 flertall kan oppheve styrets vedtak. 
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§ 8 

Utelukkelse 

 

Et medlem som viser uverdig eller ukollegial opptreden mot Forbundets interesser, eller ikke 

følger Norges Lover kan utelukkes fra Forbundet ved enstemmig beslutning fra styret. 

 

Et medlem som er utelukket etter første ledd i denne paragraf har rett til å appellere beslutningen 

til generalforsamlingen hvor saken endelig avgjøres. Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for 

at medlemmet skal anses for utelukket. 

 

Et medlem som ikke har betalt sin kontingent og/eller andre økonomiske forpliktelser innen 

generalforsamlingen samme år, mister alle sine rettigheter og kan strykes av medlemslisten etter 

at varsel er gitt.   

 

§ 9 

Medlemsforpliktelser 

 

Medlemmene plikter å følge Forbundets vedtekter og å samarbeide på grunnlag av disse, på den 

måte som redelig opptreden og god forretningsskikk tilsier. 

 

Medlemmene plikter å behandle medlemsinformasjon i tråd med god forretningsskikk. 

 

 

§ 10 

Styret 

 

Forbundet ledes av et styre på fem medlemmer. 

 

a) Ved valg av styremedlemmer skal det tas hensyn som gjenspeiler bransjens struktur. 

b) Styreleder og to styremedlemmer med vararepresentanter, oppnevnt av styret, fungerer 

 som Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget ivaretar forbundets daglige drift under ledelse av 

 daglig leder. Arbeidsutvalget møtes i den grad det er behov for det. 

 

 Styreleder og 1 styremedlem forplikter Forbundet. 

 

c) Valg 

 Styrelederen velges for ett år av gangen ved særskilt valg. Det øvrige styret velges for 

 to år av gangen. Det velges to og to av gangen, slik at to av styrets medlemmer blir 

 stående og to er på valg. Det er adgang til gjenvalg, men man kan nekte gjenvalg for like 

 lang tid som man har fungert. Dersom generalforsamlingen krever det, skal valg skje 

 skriftlig. 

 

 Dersom et medlem går ut av styret før funksjonstiden er over, velges et nytt styremedlem 

 for ett år på generalforsamlingen. 

 

 Det velges hvert år tre vararepresentanter, i nummerorden 1., 2. og 3. vara. 

 Vararepresentanter velges for ett år av gangen. 1. vara har møterett i stryemøter. 

 Nestleder overtar som styrets leder når leder i styret har forfall. 
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 Styret velger selv sin nestleder. 

 

d) Styremøte holdes minst 4 ganger per år, eller så ofte leder eller daglig leder finner det 

 nødvendig, eller når to styremedlemmer forlanger det. For å være beslutningsdyktige må 

 minst tre styremedlemmer være tilstede. Hvor ikke annet er bestemt, fattes avgjørelser 

 ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 

 Under reiser til og fra styremøter mottar styrets medlemmer reisegodtgjørelse etter 

 statens satser eller fremlagt kvittering. 

 

e) Styrets medlemer har full taushetsplikt om de saker som behandles i styret. Denne 

 taushetsplikten gjelder også etter uttreden av styret. 

 

 

§ 11 

Styrets oppgaver 

 

Styret skal orientere sine medlemmer fortløpende om daglig drift og aktuelle saker.  

 

Styret kan ansette daglig leder.  

Styret kan utpeke utvalg til å arbeide med spesielle saker. 

 

Styret skal holde seg oppdatert og delta i debatten om aktuelle saker for bransjen. 

 

 

§ 12 

Generalforsamling 

 

Generalforsamlingen avholdes hvert år innen 1. juni og er i alle forbundets anliggender den 

høyeste myndighet. 

 

Varsel om generalforsamlingen sendes ut med 30 dagers skriftlig varsel, og skal inneholde 

informasjon om tid og sted. Senest syv dager før generalforsamlingen skal det sendes ut en 

innkalling med dagsorden og en oversikt over de saker som skal behandles. 

 

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være innsendt minst 3 uker før møtet.  

Saksdokumenter sendes ut til alle medlemmer minst 7 dager før generalforsamlingen avholdes. 

 

På generalforsamlingen velges/behandles: 

 

1) Valg av møteleder 

2) Gokjenning av innkalling og saksliste 

3) Valg av referent 

4) Valg av 2 personer til å underskrive protokoll 

5) Godkjenning av årsberetning som fremlegges av styret 

6) Godkjenning av regnskap som fremlegges i revidert stand med revisors bemerkninger 

stilet til generalforsamlingen 

7) Eventuelle forslag til vedtekstendringer 

8) Behandling av innkomne saker 
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9) Valg av styreleder og styremedlemmer med personlige vararepresentanter 

10) Valg av utenforstående statsautorisert revisor 

11) Valg av valgkomite bestående av 3 personer 

 

Når intet annet er bestemt, gjøres vedtak ved alminnelig flertall blant de fremmøtte.  I tilfelle 

stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.  Hvert medlem har én stemme.  Det kan 

stemmes med skriftlig fullmakt, og hvert fremmøtte medlem kan inneha en fullmakt. Hvis det er 

nødvendig med hensyn til forbundets økonomi, kan generalforsamlingen gjøre beslutning om 

ekstra kontingent og/eller avgift for ett eller flere år. 

 

 

§ 13 

Ekstraordinær generalforsamling 

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret finner det nødvendig eller hvis 1/3 av 

medlemmene forlanger det.  

 

Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte som ordinær generalforsamling og 

behandler kun de saker som er nevnt i innkallelsen. 

 

 

§ 14 

Endring av vedtekter 

 

Vedtektsendringer behandles på linje med ordinære saker på ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling, men krever 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendring som ønskes behandlet på 

ordinær generalforsamling, skal være styret i hende senest 3 uker før møtet. 

 

Forslag om vedtekstendring som ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling skal være 

styret i hende senest en måned før denne avholdes. Forslaget til vedtekstendring må, for å kunne 

vedtas, oppnå minst 2/3 flertall blant de representerte firmaer. 

 

 

§ 15 

Oppløsning 

 

Forslag til oppløsning av Forbundet eller til en så vesentlig forandring av formål eller 

oppbygging at Forbundets karakter vil bli endret, behandles på ordinær generalforsamling. 

 

Et slikt forslag må være styret i hende senest innen 15. februar. For gyldig vedtak kreves 3/4 

flertall av forbundets samtlige fullverdige medlemmer. 

 

Blir det ikke 3/4 flertall kan saken behandles på ekstraordinær generalforsamling hvor det kreves 

3/4 flertall av de representerte firmaer for gyldig vedtak. 

 

I tilfelle oppløsning, skal generalforsamlingen gjøre vedtak om disponering av Forbundets 

nettoformue. 
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Dersom det er midler i Forbundet etter at det har dekket sine forpliktelser skal gjenværende 

midler tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal 

skje på grunnlag av innbetalt kontingent de siste 3 årene. 

 

 

 

- o - 


