
 

 

 

 

 

STATUTTER FOR FJELL-FORSK-NETT 

Vedtatt på årsmøtet 03.02.2015 

 

1. Mål 

Fjell-forsk-nett er en forening for FoU-institusjoner engasjert i forskning rettet mot 

samfunnsutviklingen i fjellområdene i Norge. Foreningen skal arbeide for å styrke forskning om 

fjellområder og stimulere til en kunnskapsbasert utvikling av fjellområdene i Norge. 

Gjennom samarbeid med forvaltning og interessenter samt internasjonale fjellforskningsmiljøer skal 

Fjell-forsk-nett bidra til å sette fjellområdenes kunnskapsbehov på dagsordenen, identifisere 

forskningstemaer, og bidra til å formidle forskning om fjellområder til befolkningen generelt og til 

forvaltning og beslutningstakere spesielt.  

Fjell-forsk-nett ønsker å være en høringsinstans for temaer som faller inn under foreningens arbeids- 

og interessefelt.  

 

2. Organisasjonsform 

a. Fjell-forsk-nett er en forening 

b. Forskningsinstitutter, høyskoler og universiteter med interesse for fjellforskning kan bli 

medlemmer i foreningen.  

c. Medlemskap betinger innbetalt medlemsavgift 

d. Foreningen kan inngå samarbeidsavtaler med FoU organisasjoner og andre aktører 

e. Kontaktadressen til foreningen er: post@fjell-forsk-nett.no 

 

 

 

 

 

 



3. Årsmøte og valg av styre 

a. Årsmøtet er foreningen sitt høyeste organ. Årsmøte holdes annet hvert år og har følgende 

oppgaver: 

I. Velger styre og styreleder for foreningen. Styret skal bestå av 5 personer, 4 fra FoU-

institusjoner og 1 fra andre interessenter, og 2 vararepresentanter. Styret velges for 

4 år. Vekselsvis 2 og 3 av styremedlemmene og en vararepresentant velges på hvert 

årsmøte. Styret skal ha leder, nestleder og kasserer. Styreleder velges på hvert 

årsmøte.  Ellers konstituerer styret seg selv. 

II. Fastsetter og endrer vedtekter med 2/3 flertall. Ved avstemninger har styreleder 

dobbeltstemme ved stemmelikhet.  

III. Fastsetter medlemskontingent. 

IV. Velger valgkomite og leder for valgkomiteen. Komiteen skal ha minst 2 medlemmer.  

b. Hvert medlem har 1 stemme 

c. Årsmøtet skal avholdes innen 1. juni. Innkallingen skal sendes ut minimum 6 uker før 

årsmøtet. Forslag til saker må være styret i hende minimum 14 dager før årsmøtet. 

Sakspapirene skal være medlemmene i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

 

4. Arbeidsoppgaver 

a. Styret skal til enhver tid arbeide i henhold til strategidokumentet.  

b. Styret utarbeider i begynnelsen av hver årsmøteperiode arbeidsprogram for foreningen.   

c. Styret skal løpende bringe inn for foreningen mulige prosjekter, forespørsler om foredrag 

etc., når dette kan være relevant. 

d. Styret skal oppdatere nettsiden til foreningen. 

e. Foreningen skal minimum arrangere et medlemsmøte hvert år.  

 

 

 


