
  

VEDTEKTER 

 

 FOR 

 

 ISOLERINGSFIRMAENES FORENING 

 

 Endret i generalforsamling 18.10.2011 med virkning fra 01.04.2012. 

 

 

§ 1 - Formål 

 

Foreningens formål er: 

 

a) å ivareta medlemmenes fellesinteresser på så vel det organisatoriske som på det 

faglige plan, og ellers på områder som naturlig hører inn under foreningens 

virksomhet, bl.a. ved gjennom foreningen å bistå medlemmene med ut-veksling av 

erfaringer. 

 

b) å bidra til å skape og opprettholde gode og kollegiale forhold mellom medlemmene. 

 

c) å opprettholde gode og varige forhold mellom arbeids-givere og arbeidstagere og søke 

å avverge og ordne arbeidstvister. 

 

d) å bistå ethvert medlem i spørsmål av felles interesse. 

 

§ 2 - Medlemmer 

 

Som medlem av foreningen kan opptas ethvert ansett firma som utfører isoleringsentreprise, 

salg av isoleringsmateriell, kompetanseoppbygging innen isolatørfaget eller arbeidsutleie 

innen isolatørfaget. 

 

Opptak av nye medlemmer i foreningen kan skje efter skriftlig søknad til foreningens styre, 

som foretar nærmere undersøkelse om søkeren tilfredsstiller kravene som 

isoleringsentreprenør. Styret kan kreve at søkeren gir enhver opplysning som det finner 

nødvendig for å behandle søknaden. 

 

Firmaattest samt selskapets vedtekter innhentes rutinemessig før søknaden behandles av 

styret. 

Styret kan beslutte at søkeren skal opptas i foreningen dersom styret enstemmig vedtar dette i 

styremøte der minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Opptak av nytt medlem 

meddeles omgående og skriftlig til foreningens øvrige medlemmer. 

Dersom enstemmighet om opptak av nytt medlem ikke oppnås, forelegges søknaden i første 

medlemsmøte. 

Medlemmene er forpliktet til å overholde foreningens lover og respektere de beslutninger 

som vedtas i henhold til disse. 



 

§ 3 - Forholdet til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) / Norsk Industri / 

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) 

 

Isoleringsfirmaenes Forening, IFF, er medlem i Korrosjons-, Isolerings- og 

Stillasentreprenørenes Forening, KIS, som igjen er en bransjeforening i Norsk Industri. Norsk 

Industri er igjen tilsluttet NHO. 

 

Medlemskap i IFF medfører plikt til å være medlem av NHO med de unntak NHO vedtar. 

 

Bedrifter som har tariffavtale eller får krav om tariffavtale plikter å være med i NHO's 

forpliktende tariffellesskap. 

Bedrifter som ikke har tariffavtale og heller ikke har mottatt krav om slik avtale kan velge å 

ikke være medlem i det for-pliktende tariffellesskap. 

 

§ 4 - Generalforsamling 

 

Ordinær generalforsamling holdes innen 1. oktober. Finner styret at det av særlige grunner er 

nødvendig, kan tidspunktet utskytes. Innkallelse til generalforsamling skjer skriftlig med 

minst 14 dagers varsel til hvert enkelt medlem. 

 

Tidspunktet for generalforsamlingen fastsettes og meddeles medlemmene minst 6 uker på 

forhånd, samtidig som medlemmene oppfordres til å underrette styret om saker som ønskes 

tatt opp på generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 1/4 av stemmene er representert. Såfremt 

generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, innkalles innen en måned ny 

generalforsamling som er beslutningsdyktig uavhengig av de møtendes tall. 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan med 2 dagers varsel sammenkalles når styret finner det 

nødvendig eller når det forlanges av minst 2/3 av medlemmene. 

 

En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte i 

alle saker som tidligere har vært oppført på dagsordenen for en ikke beslutningsdyktig 

generalforsamling dog med unntak av saker som omfattes av §§10 og 11. 

 

Ved behandling av nye saker gjelder de samme regler som for en ordinær generalforsamling. 

 

På generalforsamling har hver medlemsbedrift som ikke er skyldig kontingent 1 stemme, og 

bedriftene må være representert av en ansvarlig ansatt eller styremedlem i bedriften som har 

myndighet til å ta bindende avgjørelser på bedriftens vegne. En medlemsbedrift kan være 

representert på general-forsamlingen ved skriftlig fullmakt. Slik fullmakt kan bare gis til en 

annen medlemsbedrift. 

 

På den ordinære generalforsamling skal: 

 

a) de fremmøtte representanter samt innkomne fullmakter registreres, 

 

b) styret avgi sin beretning om foreningens virksomhet, 

 



c) styret forelegge til godkjennelse revidert regnskap for foregående kalenderår og 

forslag til budsjett, 

 

d) avgjøre de saker som forelegges av styret. 

 

Saker som medlemmene vil ha inn for generalforsamlingen, skal på forhånd behandles av 

styret og må være sendt inn senest en måned før generalforsamlingen. Beslutninger bindende 

for med-lemmene kan ikke fattes i saker som ikke har vært oppført på dagsordenen. 

 

e) Det foretas særskilt valg av formann. 

 

f) Det foretas valg av 3 styremedlemmer, eventuelt også varamenn for disse. Varamenn 

velges for 1 år ad gangen.  Blant de valgte styremedlemmer velger styret selv vara-

formann. 

 

g) Det foretas valg av 1 revisorer. 

 

h) Foreningens valgkomité er det til enhver tid bestående styret. 

 

i) Det foretas valg av møteleder. 

 

I tilfelle stemmelikhet, er formannens stemme avgjørende. Stemmerett i tariffsaker har bare 

medlemmer som er med i det forpliktende tariff-fellesskap. 

 

Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av 2 valgte deltagere på 

generalforsamlingen. 

 

§ 5 - Styret 

 

Styret, som leder foreningens virksomhet, tiltrer umiddelbart etter valget. Det består av minst 

3 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen, hvorav halvparten står på valg det ene år og den andre 

halvpart det annet år. I styret har hvert medlem 1 stemme. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av dets medlemmer er tilstede. I tilfelle av 

stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styrebeslutninger kan også fattes på 

grunnlag av skriftlig uttalelse fra styrets medlemmer eller på grunnlag av telefon-konferanser 

eller annet IT basert konferansemedium. 

Foreningen dekker reise, kost og losji for deltagende på styremøter og utvalgsmøter. For 

tilstedeværelse på møter for foreningen mottar et hvert medlem kr. 500,-. 

 

Over styremøter, medlems- og utvalgsmøter føres protokoll. 

 

 Styret velger 2 representanter med varamedlemmer fra IFF til å være styremedlemmer i KIS. 

Valgperioden er 2 år med valg av en ny representant med varamann annen-hvert år. 

 

Styret skal utnevne tariffutvalg, deltakere i hoved tariffråd for isolatørfaget og 

kompetansegruppe. Styret oppnevner andre utvalg dersom dette er hensiktsmessig. Ved 

oppnevnelse av slike utvalg avgjør styret disse utvalgs mandat, struktur og sammensetning. 

 

§ 6 - Årsavgift 



 

Til dekning av foreningens utgifter betales av hvert medlem en årsavgift som fastsettes av 

generalforsamlingen i IFF. 

 

Hvert medlem betaler dessuten årlig kontingent til NHO og Norsk Industri, 

overensstemmende med NHO og Norsk Industris lover. 

 

Medlemskap forutsetter at en betaler inntredelsesavgift fastsatt av styret pluss den 

forholdsmessige andel av årsavgiften. Medlem som ikke betaler den fastsatte kontingent, kan 

av styret ekskluderes av foreningen og kan ikke bli gjenopptatt før gjelden er betalt. Skyldig 

årsavgift med renter blir i hvert fall å innkreve, eventuelt ad rettslig vei. 

 

§ 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 stemme-

rett.  

 

§ 8 – Utmeldelse 

 

Ingen bedrift kan tre ut av IFF før den har vært medlem i 2 år. Utmeldelse må skje skriftlig og 

med 6 måneders varsel. Hvis utmeldelse fra en tariffbundet bedrift ikke er mottatt før den dag 

den gjeldende overenskomst utløper kan bedriften først tre ut av IFF når den nye 

overenskomst er utløpt jfr. dog NHOs lover §15.1 som også anses som gjeldende her. 

 

§ 9 - Eksklusjon 

 

Foruten eksklusjonsadgangen i § 6, kan et enstemmig styre ekskludere et medlem som: 

 

a) har gjort seg skyldig i grov forsømmelse av sine plikter som medlem, eller 

 

b) nedlegger sin virksomhet innen de områder som er nevnt under § 2 første ledd. 

 

Det medlem som ekskluderes etter pkt. a, kan klage styrets avgjørelse inn for 

generalforsamlingen etter de samme regler som behandling av nye saker. For at styrets vedtak 

skal kunne omgjøres, kreves 2/3 flertall i generalforsamlingen. 

 

§ 10 - Lovendring 

 

Endring av disse lover kan vedtas av ordinær generalforsamling. Forslag til lovendring må 

være sendt medlemmene sammen med innkallelsen. Til gyldig vedtak kreves 2/3 av de 

avgitte stemmer såfremt 3/5 av foreningens stemmemasse er representert. Dersom kvalifisert 

flertall ikke oppnås, må en vedtektsendring være vedtatt med simpelt flertall i tre på 

hverandre følgende ordinære generalforsamlinger for å være gyldig. 



 

§ 11 - Oppløsning 

 

Forslag om foreningens oppløsning kan fremsettes av styret eller av medlemmer som 

representerer minst 1/3 av foreningens stemmemasse, og må være kunngjort for medlemmene 

minst 3 måneder før generalforsamlingen. 

 

Oppløsning kan besluttes med 2/3 flertall av ordinær general-forsamling hvor 3/4 av 

foreningens stemmemasse er representert. Er det nødvendige antall stemmer ikke representert, 

kan generalforsamlingen med 2/3 flertall beslutte å innkalle med minst 1 måneds varsel en 

ekstraordinær generalforsamling. Denne kan med 2/3 av de avgitte stemmer beslutte 

oppløsning.  Den generalforsamling som beslutter foreningens oppløsning, avgjør 

anvendelsen av foreningens midler. Det siste funger-ende styre iverksetter avgjørelsen. 
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