VEDTEKTER.
§ 1 SELSKAPETS NAVN
Selskapets navn er GCE NODE Service AS.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR
Selskapets forretningskontor er i Kristiansand kommune.

§3

FORMÅL

GCE NODE Service AS er et selskap som ikke har erverv som formål.
GCE NODE Service AS er underlagt GCE NODE (org.nr. 989 455 702) hvor målet er å
videreutvikle klyngens verdensledende posisjon, i tillegg til å ta ledende posisjoner i nye
markeder ved å:
 bygge kunnskap og kompetanse i verdensklasse
 satse på forskning og innovasjon sammen med de beste internasjonale miljøer.
GCE NODE Service AS skal arbeide for å oppfylle den ideelle og skattefrie organisasjonen
GCE NODEs ideelle formål ved å levere tjenester og aktiviteter. Dette omfatter bl.a.:
 Kompetansetiltak inkludert etter- og videreutdanning
 Seminarer, kurs og workshops
 Forskning og utviklings prosjekter
 Bistå og underbygge prosesser fra ide til produkter og kommersielle etableringer
 Kanalisere økt intern, ekstern og internasjonal finansiering til forsknings- og
utviklingsprosjekter
 Arbeide for økt profesjonalisering og internasjonalisering.

§4

ORGANISATORISK TILKNYTNING

GCE NODE Service AS hører inn under GCE NODE og vil samarbeide med aktørene
som hører naturlig inn under dette.

§5

AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er på kr 30 000, fordelt på 300 aksjer, hver pålydende kr 100.

§6

OVERDRAGELSE AV AKSJER

Alle aksjene i selskapet skal eies av GCE NODE. Overdragelse av aksjene kan ikke skje uten
vedtektsendring. Aksjene kan ikke overdras, unntatt til eventuelt selskap som er heleid av
GCE NODE, eller stiftelse, forening eller lignende som er en direkte fortsettelse av GCE
NODE.

§7

ANVENDELSE AV OVERSKUDD

Eventuelt overskudd i selskapet skal ikke kunne deles ut til aksjonær eller andre, men skal
i sin helhet brukes av selskapet i samsvar med formålet.

§8

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den ordinære generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.
Alle deltakerbedrifter i GCE NODE har adgang til generalforsamlingen, men de har ikke
stemmerett.
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende behandles:
1.
2.
3.

Fastsetting av resultatregnskap og balanse.
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
Valg av styre.

Innkalling og sakspapirer kan legges på intranett med varsling til daglig leder i
deltakerbedriften eller den som gis fullmakt til å representere selskapet.

§9

SELSKAPETS LEDELSE

Styret skal være det samme som i GCE NODE. Styret skal følge de retningslinjer som
til enhver tid er gjeldene i GCE NODE.
Daglig leder i GCE NODE Service AS skal være den samme som i GCE NODE.
Styret skal avholde minimum fire møter pr. år.
Dersom leder trer ut av styret før utløp av valgperioden, konstituerer styret seg med ny leder
for resten av perioden. Dersom leder er forhindret fra å møte i et styremøte, utpeker styret en
stedfortreder for møtet.
Daglig leder har møte- og talerett i styret.
Selskapets firma tegnes av daglig leder alene.

§ 10 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE
Den enkelte tillitsvalgte godtgjøres ikke for generelt arbeid i komiteene. Dersom det pålegges
et spesielt arbeid i forbindelse med et prosjekt, kan dette dekkes inn i det respektive prosjekt.
Vedtak om dette protokollføres og det skal inngås egne avtale om arbeidet.

§ 11 LEDELSE AV ORGANISASJONEN
Selskapet ledes av et sekretariat. Daglig leder er selskapets kontaktperson og rapporterer
til Styret. Daglig leder har fullmakt innenfor godkjente budsjetter.

§ 12 PROSJEKTKOMITEER
GCE NODE Service AS skal organiseres med prosjektkomiteer. Disse arbeider selvstendig
og ledes av sekretariatet. Prosjekter skal ha godkjente planer og budsjetter.

§ 13 OPPLØ SING
Oppløsing av GCE NODE Service AS kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling tre
måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Lovlig vedtak om oppløsning er betinget av at Styret innstiller på oppløsning og at saken er
uttrykkelig nevnt i innkallingen til ordinær generalforsamling.
Siste generalforsamling velger avviklingsstyre.
Ved oppløsning og avvikling av selskapet skal kapitalen i sin helhet benyttes i henhold til
selskapets ikke-ervervsmessige formål. Kapitalen kan ikke under noen omstendighet deles ut
til GCE NODEs medlemmer.
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