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§ 1- Formål 
Norsk Returmetallforening er en 

interesseorganisasjon for norske bedrifter 

sysselsatt med metallgjenvinning i fri 

konkurranse. Foreningens formål er å 

arbeide for medlemmenes interesser 

overfor offentlige myndigheter, norsk 

industri og næringsliv for øvrig, norske 

kjøpere av medlemmenes produkter og 

samfunnet generelt. Foreningen skal videre 

arbeide for økt forståelse for 

metallgjenvinning og bransjemessig 

utvikling; teknisk, merkantilt og 

miljømessig. Denne utviklingen må skje 

med nøytrale virkemidler som stimulerer 

til et fritt marked i hele kretsløpet. 

 

§ 2 – Medlemskap 

Medlemskap kan søkes av alle bedrifter 

sysselsatt med metallgjenvinning som 

tilfredsstiller alle offentlige krav og pålegg 

til den virksomhet som drives. 

 

Selskap som er over 50 % eid av andre 

medlemmer i foreningen skal ikke være 

selvstendige medlemmer, men inngå i 

medlemskapet til morselskap/eierselskap. 

Medarbeidere i slike datterselskap kan 

fortsatt delta i styrer, faggrupper og på 

årsmøter. Selskaper som ikke har én 

majoritetseier vil fortsatt være selvstendige 

medlemmer i Norsk Returmetallforening. 

 

Nye medlemmer opptas av styret.  

 

 
2. 1 Krav til oppfyllelse av 

 offentlige regler og bestemmelser 

• Medlemsbedriftene skal oppfylle alle 

de krav som myndighetene stiller til 

bedriften og det utstyr som nyttes, 

samt inneha nødvendige tillatelser. 

• Medlemsbedriftene må ha innført 

internkontroll (Helse, Miljø og 

Sikkerhet), fastsatt ved forskrift. 

• Medlemsbedriftene skal ikke drive 

kontantkjøp av metaller til 
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gjenvinning. Det skal sikres sporbarhet 

i økonomiske transaksjoner. 

 
2.2 Prosedyrer 

• Søknad om medlemskap sendes NRs 

administrasjon og forelegges styret. 

• Nye medlemmer opptas på 

generalforsamlingen etter innstilling fra 

NRs styre. 

• Medlemskap skal godkjennes med 

minst 2/3 flertall. 

• Eksklusjon av medlemmer vedtas av 

generalforsamlingen med 2/3 flertall 

etter innstilling fra NRs styre. 

 

Assosiert medlemskap kan tildeles 

bedrifter som forbruker de råvarer 

medlemsbedriftene produserer, eller 

bedrifter som forhandler/produserer 

maskiner/utstyr som brukes av 

medlemsbedriftene. 

 

§ 3 – Organer 

Foreningens drift ivaretas av: 

 

a) Generalforsamlingen 

b) Styret 

c) Sekretariatet 

d) Fag-grupper 

 

§ 4 – Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling skal avholdes 

en gang årlig innen 30. juni. 

 

Innkallelse til generalforsamlingen skjer 

skriftlig med minst 3 ukers varsel. 

 

Forslag som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen skal være sekre- 

tariatet i hende innen 2 uker før 

generalforsamlingen avholdes.  

Saksdokumentene sendes medlemmene 

senest 1 uke før generalforsamlingen. 

 

Den ordinære generalforsamlingen skal 

gjennomføres slik: 

 

a) Konstituering. Herunder valg av: 

1. Dirigent 

2. Referent 

3. To til å undertegne protokollen 

b) Opptak av nye medlemmer 

c) Behandling av årsregnskap 

d) Behandling av årsberetning 

e) Behandling av budsjett og 

fastsettelse av kontingent/ 

serviceavgift 

f) Behandling av innkomne forslag 

g) Valg: 

1. Styret, hvor formannen, 

viseformannen og 3 

styremedlemmer  

      velges særskilt og for 2 år av 

      gangen, dog slik at valg av  

      avholdes hvert år, der    

      formannen og et styremedlem 

      velges det ene året og  

      viseformannen og to 

      styremedlemmer det andre året. 

      Varamenn velges hvert år. 

2. Revisor 

3. 3 representanter til 

valgkomitéen 

 

Alle vedtak skjer ved vanlig stemmeflertall 

hvis intet annet blir bestemt, unntatt ved 

vedtektsendringer og foreningens 

oppløsning hvor 2/3 flertall av de 

fremmøtte kreves (jfr. Paragrafene 9 og 12 

og 14).  Hvis et medlem forlanger det, skal 

avstemningen være skriftlig. 

 

§5 - Styret 
Styret består av styreleder, nestleder, tre 

styremedlemmer samt to varamenn. 

Styret leder foreningens drift mellom 

generalforsamlingene og er daglig leders 

foresatte. Valget som styremedlem er 

personlig. Valgbare til Styret er personer 

med ansettelsesforhold i medlems-

bedriftene. Opphører ansettelsesforholdet 

under funksjonstiden, inntar en av vara-

mennene vedkommendes styreposisjon. 
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§6 – Sekretariatet 
Styret kan engasjere daglig leder og øvrig 

administrasjon og fastsetter til enhver tid 

den instruks som gjelder for daglig leder. 

 

§7 - Faggrupper 

Innen hvert av foreningens interessefelt 

kan det gjennom vedtak av styret dannes 

egne faggrupper, som i samråd med 

foreningens styre kan fremme alle 

særinteresser for gruppen. 

 

Faggruppen konstituerer seg selv.  Leder 

av en faggruppe skal møte i NRs styre og 

har forslags- og talerett.  Ethvert medlem 

kan delta i faggruppene som etableres. 

 

§ 8 - Møte- og stemmerett 

Til foreningens arrangementer kan hver 

medlemsbedrift stille med så mange 

representanter som ønskelig, men kun én 

representant vil ha stemmerett ved 

generalforsamlingen.. Stemmerett er 

betinget av at kontingenten er innbetalt 

innen generalforsamlingen avholdes. 

 

Generalforsamlingen er vedtaksdyktig når 

minst halvparten av foreningens 

medlemmer er representert. 

 

Fraværende medlemmer kan la seg 

representere ved skriftlig fullmakt på 

generalforsamlingen, dog begrenset til at 

fremmøtte stemmeberettigede medlemmer, 

kun kan representere 2 stemmefullmakter, i 

tillegg til å avgi egen stemme 

 

§ 9 - Lovendringer 

Lovendringer kan kun foretas på ordinær 

generalforsamling og krever minst 2/3 

stemmeflertall av de fremmøtte. 

 

§ 10 - Kontingent/serviceavgift 

Kontingent/serviceavgift fastsettes på hver 

generalforsamling og skal være innbetalt 

senest 2 måneder etter 

kontingentinnkrevingen. Ved for sen 

innbetaling beregnes ordinære 

forsinkelsesrenter.   

 

§ 11 - Ekstraordinær 

generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes 

når et flertall i styret bestemmer det, eller 

når minst en tredjedel av foreningens 

medlemmer krever det. 

 

Forretningsorden for ekstraordinær 

generalforsamling er den samme som for 

ordinær generalforsamling. 

 

§ 12 - Foreningens oppløsning 

Foreningen kan oppløses etter vedtak av 

generalforsalingen med to tredjedels 

flertall av foreningens medlemmer. 

Vedtak om oppløsning må stadfestes av 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

Foreningens eventuelle midler skal gis til 

et veldedig formål som fastsettes av den 

oppløsende generalforsamling. 

 

§ 13 – Utmeldelse 

Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig. 

Styret skal rapportere om evt. utmeldinger 

til generalforsamlingen gjennom 

årsberetningen. 

 

 

§ 14 – Opphør av medlemskap 

Medlemskap opphører ved manglende 

kontingentinnbetaling. 

 

Dersom en medlemsbedrift påfører 

foreningen eller bransjen betydelig 

negativt omdømme eller skade, eller som 

ikke tilfredsstiller alle offentlige krav og 

pålegg til den virksomhet som drives, kan 
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generalforsamlingen med to tredjedels 

flertall vedta eksklusjon. Før fremleggelse 

for generalforsamlingen skal 

eksklusjonssaker ha vært behandlet i 

Styret.  


