L0VER
for Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening - KIS pr 1.april 2012

§1
Navn og formål
1. 1

Foreningens navn er Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening - KIS.

1. 2.

Foreningen er en bransjeforening tilsluttet Norsk Industri - og har som formål:
a.

Å ivareta medlemmenes felles interesser på det faglige og økonomiske plan.

b.

Å fremme medlemmenes felles interesser overfor andre institusjoner og
organisasjoner, myndigheter og samfunnet forøvrig.

c.

Å virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres
organisasjoner.

§2
Medlemmer og medlemskapsbetingelser
2.1

Som medlemmer kan opptas bransjeforeninger og bedrifter innenfor korrosjons- isolasjonsog stillasfagene.

2.2

Bedriftene må være medlem av bransjeforening som er tilsluttet KIS og alle
bransjeforeningenes medlemsbedrifter må være med i KIS.

2.3

Søknad om medlemskap sendes styret som med simpelt flertall avgjør søknaden.

2.4

Medlemmene er forpliktet til å overholde KIS' lover og de beslutninger og avtaler som i
henhold til disse treffes av foreningens organer.

2.5

Medlemmene er forpliktet til å sende foreningens kontor de statistiske oppgaver og andre
opplysninger som styret anser nødvendig for foreningens virksomhet.

§3
Forholdet til Norsk Industri og NHO
3.1

KIS er tilsluttet Norsk Industri.

3.2

Medlemskap i KIS medfører plikt til å være medlem i Norsk Industri og NHO
overensstemmende med disse foreningers lover.
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§4
Kontingent
4.1

Medlemsbedriftene betaler ikke egen kontingent til KIS.

4.2

Foreningens virksomhet finansieres ved innbetaling tilskudd fra Norsk Industri og de
tilsluttede bransjeforeninger.

4.3

Foreningens utgifter fordeles likt mellom de tilsluttede bransjeforeninger.

§5
Bedriftsrepresentanter
Medlemsbedriftene kan være representert i KIS ved styreformann, daglig leder eller overordnede
funksjonærer

§6
Styret
6.1

Styret består av to representanter med en varamann valgt av hver av de tilsluttede
bransjeforeninger. Minst halvparten av styremedlemmene må komme fra tariffbundne
bedrifter.

6.2

Styret holder møte når formannen finner det nødvendig, eller et styremedlem krever det.

6.3

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Beslutninger
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
Stemmerett i arbeidsgiversaker har bare styremedlemmer fra tariffbundne bedrifter.

6.4

Styret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med lovene. Styret
skal behandle:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Årsberetning.
Regnskap.
Budsjett, herunder bransjeforeningenes tilskudd til KIS' virksomhet.
Valg av formann og nestformann i styret.
Begge må komme fra tariffbundne bedrifter.
Valg av KIS I representanter i Norsk Industri.
Valg av revisor.
Saker som medlemmene ønsker behandlet og som er skriftlig anmeldt til styret.
Sakene skal innsendes gjennom de tilsluttede bransjeforeninger.

6.5

Styret ansetter daglig leder.

6.5

Over styrets forhandlinger føres protokoll som undertegnes av medlemmene.
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§7
Daglig leder
Daglig leder forestår foreningens virksomhet overensstemmende med de retningslinjer som er
fastsatt av styret. Daglig leder kan møte i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§8
Bransjeforeninger
Bransjeforening tilsluttet KIS fastsetter selv sine lover, som ikke må være i strid med KIS' lover.

§9
Lovendringer
Endringer i KIS' lover kan bare besluttes av styret med minst 3/4 flertall. Forslag om lovendring
må være sendt de tilsluttede bransjeforeninger minst 3 måneder før forslaget skal behandles av
styret.

§ 10
Utmeldelse
10.1

Ingen bedrift kan melde seg ut av KIS før dens medlemskap i en tilsluttet bransjeforening
er opphørt.

10.2

Ingen bransjeforening kan tre ut av KIS før den har vært medlem i to år. Utmelding må
skje skriftlig til styret innen 30.06 til uttredelse 31.12 samme år.

§ 11
Oppløsning
11. 1

Forslag om oppløsning kan bare fremmes av styret eller av et flertall av foreningens
medlemmer.

11.2

Beslutning om oppløsning kan bare treffes av styret med 3/4 flertall.

11. 3

Forslag om oppløsning må være sendt de tilsluttede bransjeforeninger minst 3 måneder før
det skal behandles av styret.

11. 4

En oppløsningsbeslutning skal samtidig bestemme hvorledes det skal forholdes med
foreningens arkiv og midler. Bestemmelse om dette treffes med alminnelig flertall.
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