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§1: Formål
Norsk solenergiforening skal arbeide for å fremme bruken av solenergi. Norsk
solenergiforening skal påvirke norske energipolitikk ved å påpeke nødvendige tiltak for å
fremme utnyttelse av solenergi. Foreningen skal medvirke til utvikling av solenergiteknikk, til
å fremme forskning og utdanning, samt bidra til å fremme det kommersielle markedet for
solenergiprodukter. Videre skal foreningen medvirke til at saklig informasjon samles og spres
om solenergi og bruken av denne. Norsk solenergiforening skal også arbeide for internasjonal
utveksling av erfaringer og forskningsresultater.
§2: Medlemmer
Som medlemmer kan opptas personer som gjennom sin interesse eller virksomhet fremmer
foreningens formål. Medlemsskap kan også erverves av juridisk person, f.eks. firma, forening
eller organisasjon.
§3: Opptak
Den som ønsker å bli opptatt som medlem skal levere skriftlig innmelding til sekretariatet.
§4: Medlemskapets forpliktelser
Medlem som motvirker foreningens formål eller som arbeider for formål som er usunne, eller
som skader foreningens anseelse, kan av årsmøtet utelukkes av foreningen.
§5: Kontingent og tilknytning til ISES
Kontingenten bestemmes på årsmøtet. Medlemmer kan selv velge om de også ønsker
medlemskap i ISES (International Solar Energy Society).
§6: Lokallag
6-1. Nye lokallag: Etter godkjenning av styret i foreningen kan det dannes lokallag for områder
der Norsk solenergiforening har fem eller flere medlemmer.
6-2. Formål: Lokallaget skal arbeide for å fremme økt bruk av solenergi lokalt og nasjonalt. Det
skal arbeide for å aktivisere medlemmene i området og, så langt det er grunnlag for det, følge
opp nasjonale kampanjer og lignende.
6-3. Organisering og vedtekter: Lokallagene er en integrert del av Norsk solenergiforening, men
skal ha eget lokalstyre. Navnet på et lokallag skal inneholde Norsk solenergiforening og
vedtektene for foreningen gjelder for lokallaget. Videre i teksten omtales styret til Norsk
solenergiforening som Styret eller Foreningens styre, og styringsgruppen til lokallaget som
Lokallagsstyret.
6-4. Medlemskap: For å bli medlem i lokallaget må en være medlem i Norsk solenergiforening.
Et medlem i Norsk solenergiforening som er bosatt i et lokallags arbeidsområde, er automatisk
medlem av lokallaget. Medlemmer kan aktivt velge å ikke være medlem av lokallag.
6-5. Årsmøte: Lokallagene avholder årsmøte senest 15. februar. Årsmøtet skal godkjenne

årsmelding med økonomioversikt og handlingsplan med budsjett, samt behandle innkomne
saker. Som lokalstyre med ett til to års funksjonstid, velger årsmøtet leder, nestleder og fra 2 til 5
medlemmer og 2 varamedlemmer. Sekretær og personer til andre oppgaver velger lokalstyret
selv internt.
6-6. Aktive lag: Lokallag som har avholdt årsmøte og valgt lokalstyre de siste to år, regnes som
aktive. Lokallagene skal ha aktiviteter og regelmessige møter.
Lokallagsstyret skal ha regelmessig kontakt med foreningens styre.
6-7. Økonomi: Lokallagsstyret står fritt til å søke om tilskudd til sin virksomhet. Disse midlene
går uavkortet til lokallaget. Finansieringskilder må ikke være i strid med foreningens formål eller
uavhengige karakter. Lokallaget skal informere foreningens styre om finansieringssøknader før
søknad sendes, og søknader må ikke konkurrere med foreningens initiativ. Ingen
enkeltmedlemmer har adgang til å opprette konti eller inngå andre økonomiske forpliktelser på
vegne av lokallag eller Norsk solenergiforening uten godkjenning fra foreningens styre.
6-8. Internfinansiering: Aktive lokallag disponerer hvert år et beløp på foreningens konto for
lokallagsaktiviteter. Dette beløpet tilsvarer en andel av innbetalte kontingenter fra lokallagenes
medlemmer. Andelens størrelse fastsettes av årsmøtet til Norsk solenergiforening. Styret
utarbeider retningslinjer for refunderingsprosessen. Lokallaget kan søke styret om
ekstraordinære bevilgninger.
6-9. Ubenyttede midler: Midler til lokallag som ikke har avholdt årsmøte siste to år holdes
tilbake i foreningen og overføres til andre aktiviteter. Midler som ikke benyttes av lokallaget ett
år kan overføres til andre aktiviteter i Norsk solenergiforeningen neste år, dersom ikke noe annet
er avtalt med foreningens styre.
6-10. Bistand: Foreningens styre og administrasjon skal så godt som mulig bistå lokallaget på et
nivå som foreningens ressurser tillater.
6-11. Oppløsning av lokallag: Dersom et lokallags virke kommer i strid med foreningens sine
vedtekter, har styret fullmakt til å oppløse lokallagsstyret.
§7: Utmelding
Medlem som ønsker å melde seg ut av foreningen skal skriftlig gi beskjed om dette til styret.
Medlemsskap vil deretter opphøre umiddelbart.
§8: Stemmerett
Ved foreningsmøte har hvert medlem som er til stede en stemme. Medlem som ikke er til
stede kan representeres ved et annet medlem som har fått fullmakt.
§9: Styret
Foreningens ledelse ivaretas av et styre som velges blant foreningens medlemmer. Styret
består av leder samt fra 3 til 6 medlemmer og 2 varamedlemmer, som alle velges på årsmøtet.
Funksjonstid i styret er 2 år, med årlig valg av minst to medlemmer og et varamedlem.
Årsmøtet velger hvert år styrets leder og nestleder, mens styret innbyrdes fordeler de oppgaver
som ansees nødvendige for foreningens drift. Ved styrebeslutninger tilsvarer maksimalt antall
stemmer antall styremedlemmer inkludert leder, altså 4 til 7.
§10: Styrets plikter

Utover de vanlige oppgaver, som å presentere foreningen og fremme foreningens interesser,
pålegger det styret å: føre protokoll over sine møter forberede saker for foreningsmøter.
§11: Valgkomite
Valgkomiteen skal overfor årsmøtet fremme forslag om kandidater til foreningens tillitsverv.
Valgkomiteen består av 3 personer som alle velges på årsmøtet med 2 års funksjonstid etter
innstilling fra styret. Person med lengst ansiennitet i komiteen fungerer som leder.
§12: Regnskap
Et revidert regnskap for siste kalenderår skal fremlegges for godkjenning av årsmøtet.
§13: Årsmøtet
Foreningen skal avholde ordinært årsmøte en gang om året, innen 15. april. Kunngjøring om
dette skal sendes minst 6 uker i forveien. Innkalling med program, samt regnskap og budsjett
skal tilstiles hvert medlem senest 14 dager før årsmøtet. Enhver sak som medlemmene ønsker
behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret senest 4 uker før årsmøtet. Alle saker som
medlemmer eller styret ønsker å ta opp, skal nevnes på sakslisten i innkallingen.
§14: Årsmøtets dagsorden
På årsmøtet skal følgende punkter forefinnes:
Møtets åpning
Godkjennelse av møteinnkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Årsrapport fra styret
Revidert regnskap for fjoråret
Budsjett for inneværende år og fastlegging av kontingent for kommende år
Valg av nye styremedlemmer og styreleder
Valg av valgkomite
Eventuelle innkomne saker
§15: Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 4 ukers varsel dersom styret bestemmer det, eller
dersom 1/3 av medlemmene, eller mer en 20 medlemmer krever dette.
§16: Vedtektsendring
Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært årsmøte og dersom endringsforslaget er sendt ut
med ordinær møteinnkalling. Språklige og redaksjonelle justeringer kan foretas på årsmøtet.
Ved avstemning over vedtektsforslaget ansees dette som vedtatt når minst 2/3 av de avgitte
stemmer støtter forslaget.
§17: Foreningens oppløsning
Foreningens oppløsning kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Stemmer minst 10 av
foreningens medlemmer mot forslag om oppløsning, ansees dette som forkastet. Ved
oppløsning skal foreningens midler disponeres av styret, og skal fortrinnsvis overføres til et
formål av tilsvarende karakter og målsetning.

