VEDTEKTER GCE NODE

§

1 ORGANISASJONENS NAVN

Organisasjonens navn er GCE NODE.

§2

FORMÅL

GCE NODE er en tverrfaglig kompetanse- og utviklingsklynge for næringsliv rettet mot energi
–og maritimsektor på Sørlandet. 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 skal:
• Etablere gode samarbeidsrelasjoner og møteplasser.
• Bidra til økt attraktivitet for arbeidskraft og kompetente fagfolk
• Bidra til kompetanse og utviklingstiltak
• Bidra til økt synliggjøring av klyngen nasjonalt og internasjonalt
• Arbeide for gode rammevilkår lokalt og nasjonalt

§3

ORGANISATORISK TILKNYTNING

GCE NODE samarbeider med de foreninger, nettverk, klynger, universiteter og FoUI institusjoner, nasjonalt og internasjonalt, som kan bidra til å styrke kompetansen på Agder og
sikre at klyngen når de mål som er vedtatt av deltakerbedriftene og styret.

§4

DELTAKERBEDRIFTER

Som deltakerbedrifter kan opptas virksomheter, organisasjoner, kompetanse- og
utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere som
er lokalisert på Agder og støtter opp om foreningens formål og som kan bidra til at klyngen
når de mål som er angitt i formålsparagrafen.
Gründer-/innovatørselskap som er lokalisert på Agder kan tas opp som deltakere i klyngen på
spesielle vilkår ref. § 5 Stemmerett og valgbarhet, og § 6 deltakeravgift. Kravet for å bli tatt
opp på slike vilkår er at selskapet faller innenfor foreningens formål, er stiftet de siste 5 år
regnet pr. 01.01. det året deltakelsen gjelder for og har maksimalt 5 ansatte. Når disse
vilkårene ikke lenger er til stedet, blir selskapet automatisk ordinær deltaker i GCE NODE.
Alle nye deltakerbedrifter skal godkjennes av styret.
Deltakelse i GCE NODE innebærer samtidig deltakelse i GCE NODE Service AS

§5

STEMMERETT OG VALGBARHET

Ordinære deltakerbedrifter er valgbare og har stemmerett forutsatt betalt deltakeravgift per
31.12 forrige år.
Gründer-/innovatørselskap på spesielle vilkår er ikke valgbare til verv i GCE NODE før de tatt
opp som ordinære deltakere. De har møte- og talerett, men ikke stemmerett i årsmøtet.
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§6

DELTAKERKONTINGENT

Deltakerne betaler deltakeravgift som fastsettes av Årsmøtet. Det fastsettes vedtak om
deltakeravgift for ordinære deltakere og gründer-/innovatørselskap både for GCE NODE og
GCE NODE Service AS.

§7

FORENINGENS ORGANER

Foreningens organer består av Årsmøtet, Styret og sekretariatet. Styret har fullmakt mellom
årsmøtene. I tillegg kan styret opprette arbeidsgrupper.

§8

ORDINÆRT ÅRSMØTE

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er GCE NODEs
høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles med minst 1 måneds varsel.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt Styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig 1 uke før årsmøtet.
Alle deltakerbedrifter har adgang til Årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede deltakerbedrifter som møter. Hver
deltakerbedrift har en stemme, og stemmegivning kan gis ved fullmakt fra et annet medlem.
Innkallingen skal inneholde saksliste for Årsmøtet og forslag til saker som ønskes behandlet
under pkt. 4 i sakslisten.
Det ordinære Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Styrets beretning
2. Revidert årsregnskap for siste år
3. Budsjett og kontingent for inneværende år
4. Saker som Styret eller deltakerbedrifter ønsker behandlet
5. Valg av
a) Styreleder
b) Styrerepresentanter
c) Vararepresentanter til styret
d) Valgkomité
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning
kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmene på Årsmøtet. Andre saker avgjøres ved
simpelt flertall.
Avstemninger foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det.
Innkalling og sakspapirer kan legges på intranett med varsling til daglig leder i
deltakerbedriften eller den som gis fullmakt til å representere selskapet.
Årsmøte ledes av valgt dirigent.

§9

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte holdes etter Styrets beslutning eller når minst 20 % av
deltakerbedriftene skriftlig krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som
for ordinært Årsmøte.
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§ 10

STYRET

Styret består av inntil 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, inklusiv styreleder.
Varamedlemmer har møte- men ikke stemmerett i styret. De vil få stemmerett ved forfall fra
valgte styremedlemmer.
Styret velges av Årsmøtet. Ledende ansatte i deltakerbedriftene er valgbare til styreverv i
GCE NODE. Dersom et styremedlem slutter i deltakerbedriften i løpet av valgperioden,
erstattes dette styremedlemmet automatisk med den som går inn i samme posisjon eller
tilsvarende i deltakerbedriften.
Styret skal som minimum bestå av:
• 1 - 2 representant fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner
• 4 - 7 representant fra deltakerbedriftene herav 3 representanter fra SMB bedriftene
• 2 vararepresentanter med møterett
Innovasjon Norge deltar som observatør i styret.
Styret og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Styreleder, styremedlemmer og
varamedlemmer kan gjenvelges.
Styret er GCE NODEs øverste organ mellom Årsmøter.
Styrets oppgaver er:
1.
Ansette og avsette daglig leder.
2.
Oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for
disse.
3.
Vedta strategi og rammebetingelser for driften av GCE NODE.
4.
Føre nødvendig kontroll med at GCE NODEs økonomi og aktiviteter utføres i henhold
til de til enhver tid gjeldende instrukser, vedtatte budsjetter og bestemmelser, i tillegg
til å vedta strategi for GCE NODE.
Styret skal avholde minimum fire møter pr. år.
Styret er vedtaksført når minst 50% av stemmeberettigede deltakere er til stede. Vedtak fattes
med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styre-/møtelederens stemme
dobbelt.
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.

§ 11

VALGKOMITÉ

Valgkomiteen skal fremlegge for Årsmøtet forslag til kandidater til tillitsverv i GCE NODE.
Valgkomiteen består av 3 deltakere som velges av Årsmøtet med en funksjonstid på 2 år.
Valgkomiteens forslag sendes til deltakerbedriftene med de samme frister som for innkallelse
til Årsmøtet.
Daglig leder fungerer som sekretær for valgkomiteen.
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§ 12

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.

§ 13

LEDELSE AV ORGANISASJONEN

Organisasjonen ledes av et sekretariat. Daglig leder er organisasjonens kontaktperson og
rapporterer til Styret. Daglig leder har fullmakt innenfor godkjente budsjetter.

§ 14

PROSJEKTKOMITEER

GCE NODE skal organiseres med prosjektkomiteer. Disse arbeider selvstendig og ledes av
sekretariatet. Prosjekter skal ha godkjente planer og budsjetter.

§ 15

OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Utmeldelse må skje skriftlig. Kontingenten for utmeldingsåret bortfaller dersom utmeldelse
skjer innen 1. februar samme år.
Styret kan ekskludere deltakerbedrifter som ikke fyller kravene til medlemskap, motarbeider
formålet eller skader foreningens omdømme.
Deltakerbedrifter som unnlater å betale kontingent kan ekskluderes av styret.

§ 16

OPPLØSING

Oppløsing av GCE NODE kan bare behandles på et årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles til nytt årsmøte 3 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 Årsmøte.
Siste Årsmøte velger avviklingsstyre og fastsetter hvordan eventuelle midler skal anvendes.

Endringer
Dato
01.06.2005
01.04.2014
29.04.2015
21.04.2016

Aktivitet
Etablering
Årsmøte
Årsmøte
Årsmøte

Endring

20.04.2017
19.04.2018
05.06.2018

Årsmøte
Årsmøte
Ekstraordinær GG

Oppdatering
Oppdatering
Oppdatering

25.04.2019

Årsmøte

Oppdatering

Oppdatering
Oppdatering
Oppdatering

Kommentar

Organisasjonstilpasning
Endring
styresammensetning
Endring i § 10 Styret
Endring § 4 deltakere
Endring
styresammensetning
Vara medlemmer til
styret og endret status
for assosierte
medlemmer
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