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NORSK ELBILFORENINGS VEDTEKTER 
VEDTATT PÅ NORSK ELBILFORENINGS LANDSMØTE 2020 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Norsk elbilforening. 

 
Lokalforeninger betegnes med områdenavn etterfulgt av elbilforening. 

 

§ 2 Formål 

Foreningen er en medlemsorganisasjon som fremmer elektrisk mobilitet til beste for klima 

og miljø.   

 
§ 3 Virksomhet 

Foreningen skal både innad og utad være et koordinerende ledd, en idebank, et 

kunnskapssted og en arena for utveksling av erfaringer som kan føre til økt bruk av 

kjøretøy som nevnt i §2. 

Foreningen skal drive interessepolitisk virksomhet overfor politiske myndigheter og 

samfunnet forøvrig. Foreningen skal være synlig i norsk offentlighet og bistå 

medlemmene som forbrukere, og hele tiden jobbe for å gjøre deres hverdag som 

elbilister lettere. Det vil også bidra til at stadig flere får mulighet til å velge mer 

miljøvennlige kjøretøy. 

Foreningen kan også drive prosjektvirksomhet innenfor foreningens formål. 
 

§ 4 Juridisk person 

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person. Foreningens medlemmer 

er ikke økonomisk ansvarlig for foreningenes gjeldsforpliktelser. 

 
§ 5 Medlemmer 

Foreningen er en medlemsorganisasjon bestående av personlige medlemmer, bedrifter, 

organisasjoner og myndighetsorganer. Ikke-personlige medlemmer tegner et eget 

virksomhetsmedlemskap, men mottar ikke stemmerett i organisasjonens organer. Hvert 

betalende personlig medlem uavhengig av om det er en enkeltperson eller en større 

enhet, har en stemme i sin lokalforenings årsmøte. 

 
§ 6 Finansiering, herunder kontingent 

Foreningens virksomhet og arrangementer finansieres ved medlemskontingent og eksterne 

bidrag. 

 
Organisasjonen kan søke om støtte fra myndigheter og andre til drift av virksomheten og til 

aktivitetene. 
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Landsmøtet fastsetter en ramme for økning av medlemskontingenten for 

påfølgende år. Medlemskontingenten innkreves forskuddsvis enten for hele 

kalenderår eller for kortere perioder slik som hovedstyret fastsetter. 

Foreningen har en grunnkapital på NOK 100.000. 
 

§ 7 Valgkomite 

Foreningens valgkomite skal foreslå kandidater til valg av hovedstyre og revisor overfor 

landsmøtet. Hovedstyret skal foreslå kandidater til valgkomite. Valgkomiteen består av tre 

representanter samt en vararepresentant. Alle skal være medlemmer av foreningen. 

Komiteens medlemmer har en funksjonstid på to år, dog slik at ikke alle medlemmene 

skiftes ut samtidig. Vararepresentanten har en funksjonstid på ett år. Landsmøtet 

fastsetter instruks for valgkomiteen etter forslag fra hovedstyret. 

 

§ 8 Landsmøtet 

Landsmøtet er foreningens høyeste organ. Ordinært landsmøte avholdes innen utgangen 

av mai måned og innkalles skriftlig av hovedstyret med minimum 4 ukers varsel. Agenda for 

møtet og underliggende dokumentasjon sendes delegatene. 

Landsmøtet skal behandle: 

 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
2. Godkjenning årsregnskapet og årsberetning 

 
3. Innkomne forslag 

 
4. Fastsette ramme for medlemskontingent etter forslag fra hovedstyret 

 
5. Behandle hovedstyrets forslag til budsjett og strategi- og handlingsplan for 

inneværende år 

 
6. Fastsette hovedstyrets godtgjørelser fram til neste landsmøte 

 
7. Valg av hovedstyre, styreleder, valgkomite, statsautorisert revisor samt 

eventuelle utvalg 

 
Lokalforeningen kan gjennom sitt styre fremme saker for landsmøtet. Saker som skal 

behandles av landsmøtet må sendes fra lokalforeningens styre til hovedstyret innen 15. 

januar, slik at de kan styrebehandles før de sendes delegatene sammen med innkalling 

til landsmøtet. Kun lokalforeningens styre og organer valgt av landsmøtet kan fremme 

saker til landsmøtet. 

På landsmøtet deltar delegater valgt av lokalforeningene, sentralt tillitsvalgte (hovedstyret 

med vararepresentanter), representanter fra de ansatte og andre gjester/observatører 

hovedstyret ønsker å invitere. Delegatene, sentralt tillitsvalgte og to ansattrepresentanter 

har stemmerett. Stemmeretten fordrer fysisk tilstedeværelse. Generalsekretær eller 

dennes stedfortreder skal være tilstede og har rett til å uttale seg på landsmøtet. 
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Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller 

revisor finner det nødvendig eller når minst 1 /4 av lokalforeningene skriftlig krever det 

gjennom sine styrer. 

Antall delegater per lokalforening er avhengig av antall medlemmer i fylket, eller 

fylkene hvis lokalforeningen omfatter flere fylker, og bestemmes etter Norsk 

elbilforenings medlemstall pr. 31. desember året før landsmøtet holdes. Hver 

lokalforening kan stille med minimum 2 delegater på landsmøtet. Dersom 

lokalforeningen representerer flere fylker, skal det i tillegg være en ekstra delegat for 

hvert fylke utover ett fylke. Dette for å sikre mulighet for at alle fylkene representeres. 

Den øvre grensen for en enkelt delegasjon er maksimalt 30 % av det totale antallet 

delegater med stemmerett på landsmøtet. 

Glideskalaen angir hvor mange som står bak hver delegat fra hver lokalforening. 

 
Totalt medlemstall i Norsk 

elbilforening 

Minimum medlemstall pr delegat i 

en lokalforening 

10 000 600 

15 000 700 

20000 800 

30000 1000 

40000 1200 

50000 1400 

60000 1600 

70 000 1800 

Også videre  

 

 
§ 9 Foreningens hovedstyre 

Foreningen skal ha et hovedstyre som utgjør foreningens øverste styringsorgan mellom 

landsmøtene. Hovedstyret består av leder samt seks (6) medlemmer og to (2) 

varamedlemmer, som alle velges på landsmøtet. Valgene gjelder for to (2) år, med årlig 

valg av minst tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem. 1. varamedlem har møterett i 

hovedstyremøtene. 

Landsmøtet velger styrets leder med to års funksjonstid. Ved stemmelikhet i voteringer har 

styrelederen dobbeltstemme. 

Styret tilsetter generalsekretær som leder administrasjonen. Styret tildeler prokura og 

fastsetter fullmaktsmatrise som nærmere spesifiserer ansvarsforholdene.  
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l saker av prinsipiell karakter og/eller som binder foreningen økonomisk og juridisk, skal 

styreleder og generalsekretær, eventuelt styreleder og ett styremedlem underskrive på 

vegne av foreningen. 

Nestleder velges årlig av styret blant styrets medlemmer. Det vedtas en egen instruks for 
hovedstyret. 

§ 1O Hovedstyrets oppgaver og ansvar 

Hovedstyret har det fulle operative og økonomiske ansvar for foreningens virksomhet. 

Hovedstyret skal: 

• Rapportere til medlemmene gjennom landsmøtet. 
 

• Forberede saker som skal behandles av landsmøtet. 

 
• Trekke opp retningslinjer og strategi for virksomheten innenfor rammer gitt 

av landsmøtet. 

• Fremme forslag til årlig budsjett og årsregnskap, herunder føre tilsyn med at 

regnskapene blir ført i samsvar med gjeldende bestemmelser i norsk lovgivning 

om regnskapsplikt. l perioden fra årets start og frem til landsmøtevedtatt budsjett 

foreligger så styres foreningen etter hovedstyrets budsjettforslag, men innenfor 

rammene satt av landsmøtets vedtak om medlemskontingent. 

• Utarbeide årsberetning som sammen med revidert regnskap offentliggjøres. 

 
• Disponere eventuelt overskudd fra virksomheten på en måte som er forenlig med 

foreningens formål. 

• Ansette/avsette foreningens generalsekretær og fastsette lønns- og 

arbeidsvilkår for denne. 

 
• Organisere lokalforeninger i samsvar med § 22. 
 
• Følge opp lokalforeningene 

 
• Hvis nødvendig ekskludere medlem som skader foreningen og dets formål. 

 

§ 11 Hovedstyrets møter og vedtak 

Hovedstyret sammenkalles når styrets leder eller minst fire styremedlemmer ønsker det. 

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede. 

 
Hovedstyrets møter skal fortrinnsvis skje ved at medlemmene møtes fysisk. Hovedstyret 

fastsetter årlig møteplan og bestemmer hvilken form møtene skal ha. 

Styrevedtak fattes ved alminnelig flertall. Er styrelederen ikke til stede ledes møtet av 

styrets nestleder. Dersom heller ikke nestleder er tilstede ledes møtet av det medlem som 

tilstedeværende styremedlemmer bestemmer. Ved stemmelikhet har møtelederen 

dobbeltstemme.  

Det skal føres protokoll fra hovedstyrets møter uavhengig av hvilken form møtene har. 
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§ 12 Inhabilitet mv. 

Hovedstyrets medlemmer, generalsekretær og andre som i henhold til fullmakt el.l. 

representerer foreningen, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse medlemmer eller 

andre en urimelig fordel på andre medlemmers eller foreningens bekostning. 

 
Styremedlem eller generalsekretær skal fratre ved behandling eller avgjørelse av spørsmål 

som har slik særlig betydning for denne persons egen del, for noen nærstående eller for 

vedkommendes arbeidsgiver, at vedkommende må anses å ha fremtredende personlig eller 

økonomisk særinteresse i saken. 

 
§ 13 Godtgjøring hovedstyret 

Hovedstyrets leder og medlemmer mottar styrehonorar for (utført) styrearbeid, dette 

honoraret fastsettes av landsmøtet (som nevnt i § 8). Faktiske utgifter til reise og 

opphold i forbindelse med styrearbeid dekkes inn etter reiseregning. 

 
§ 14 Foreningens administrasjon og generalsekretær 

Foreningens administrasjon ledes av en generalsekretær. Generalsekretær tilsettes av 

styret, jf.  § 10. 

Generalsekretær står for den daglige ledelse av foreningens virksomhet, og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som 

etter foreningens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Generalsekretær har 

ellers ansvar som følger med stillingen. 

Styret utarbeider instruks for foreningens generalsekretær. 
 

§ 15 Beslutningsfullmakt 

Hovedstyret beslutter inngåelse av avtaler mv. som ikke styres av generalsekretærs 

fullmakter, herunder avtaler mv. som er av prinsipiell karakter for foreningen og/eller som 

er av stor økonomisk betydning. 

 
§ 16 Representasjon 

Norsk elbilforening sitt styre utnevner representanter til de nasjonale og internasjonale 

organisasjoner hvor Norsk elbilforening er medlem. 

 
§ 17 Registrering i offentlig register 

Foreningen skal registreres i offentlig register. 

 

§ 18 Vedtektsendringer og omdanning 

Forslag om vedtektsendringer må sendes foreningens administrasjon innen utløpet av 15. 

januar, slik at de kan styrebehandles før de sendes medlemmene sammen med innkalling 

til landsmøtet. 

Endring av disse vedtekter som ikke medfører omdanning eller oppløsning av 

foreningen kan besluttes av landsmøtet med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer 

på landsmøtet for å bli vedtatt. 
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§ 19 Avvikling/oppløsning 

Vedtak om oppløsning krever 3/4 av avgitte stemmer på landsmøtet. Minimum halvparten 

av delegatene må være representert på landsmøtet for at gyldig vedtak kan gjøres for 

oppløsning. 

Dersom landsmøtet ikke er beslutningsdyktig innkalles ekstraordinært landsmøte hvor 3/4 

av avgitte stemmer kreves for gyldig vedtak om oppløsning, uansett frammøte. 

Ved oppløsning skal alle foreningens aktiva tilfalle virksomhet i tråd med foreningens 

formål. De frammøtte ved det ekstraordinære landsmøtet bestemmer formål ved simpelt 

flertall. 

 
§ 20 Annet 

l den grad disse vedtekter ikke er tilstrekkelig utfyllende for foreningens virksomhet skal 

aksjelovens bestemmelser gjelde så langt de passer. 

Vedtektene skal ved anledning gis utfyllende bestemmelser i den grad dette anses naturlig. 
 

§ 21 Lokalforeninger 

Lokale vedtekter følger de sentrale vedtekter.  Lokalforeninger har ikke egne vedtekter. 

 
Selvstendige lokale foreninger i Norge kan tilsluttes Norsk elbilforening (hovedforeningen) 

etter hovedstyrets beslutning.  Norsk elbilforening tilstreber å ha lokalforeninger som 

dekker hele landet og hovedstyret beslutter hvilket geografisk område som skal inngå i 

hver lokalforening. Hovedstyret tar stilling til forslag om sammenslåinger eller splittinger 

av lokalforeninger. Omfattende omstruktureringsforslag skal legges frem for landsmøtet. 

Foreningene er ikke gjensidig økonomisk ansvarlig for gjeldsforpliktelser til de øvrige 

lokalforeningene eller hovedforeningen. 

 
§ 22.1 Lokalforeningens oppgaver 

• Lokalforeningene skal representere Elbilforeningens medlemmer i sitt område. 

 
• Lokalforeningene skal både innad og utad være koordinerende ledd, idebank, 

kunnskapssted og arena for utveksling av erfaringer som kan føre til økt bruk 

av elektriske kjøretøy. 

• Være pådriver i den lokale debatten. 

 

• Være samlende organ for interesse og utbredelse av elbil i området 

hvor lokalforeningen opererer/har sin myndighet. 

 
§ 22.2 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer som er bosatt i lokalforeningens område, og har betalt årskontingenten 

innen lokalforeningens årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 
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§ 22.3 Årsmøte 

Årsmøtet i lokalforeningen holdes hvert år, og senest innen utgangen av marsmåned. 

 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Forslag som skal behandles 

på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

Hvis det ikke er sendt ut innkalling til årsmøte innen 1.3., overtar administrasjonen ansvaret 
for at dette blir gjort og at årsmøte blir avholdt. 

 

§ 22.4 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av en valgt ordstyrer. 
 

§ 22.5 Stemmegivning på årsmøtet 

Som hovedregel skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmene for å bli ansett som gyldig. 

Ved valg til styret velges de som får flest stemmer innenfor den rammen som vedtektene 

gir på antall medlemmer i styret.  Valg til styret foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn 

ett forslag til de forskjellige postene i styret. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på 

stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, føres det på seddelen 

maksimalt det antall navn som skal velges. Stemmesedler som har for mange navn, eller 

andre navn enn foreslåtte kandidater, blir forkastet.  Ved stemmelikhet på de siste 

kandidater som kan få plass i styret, foretas det omvalg mellom de kandidatene som har 

oppnådd stemmelikhet.  Er det fortsatt stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
§ 22.6 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 
 

1. Godkjenne innkalling og dagsorden. 

 
2. Behandle lokalforeningens årsmelding. 

 
3. Behandle regnskap og budsjett. 

 
4. Behandle innkomne forslag. 

 
5. Bestemme antall styremedlemmer, og velge styremedlemmer og eventuelt 

varamedlemmer. Det er separat valg på leder og nestleder med to års 

funksjonstid. Forøvrig konstituerer styret seg selv med nødvendige titler og 

oppgaver i et konstituerende styremøte som avholdes i forlengelse av årsmøtet 

eller kort tid etter årsmøtet. 

6. Velge valgkomite. Valgkomiteen består av tre personer. 
 

Referat fra årsmøte med lokalforeningens årsmelding sendes fra lokalforeningens styre til 

hovedstyret innen utgangen av marsmåned. 
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§ 22.7 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel 

av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

 
§ 22.8 Styret og valgkomite 

Lokalforeningene ledes av styret med minimum tre medlemmer og opptil åtte medlemmer. 

Styret kan ha møtende varamedlemmer. 

 

Styret er sammensatt av: 
 

• Leder og nestleder der en er på valg hvert år. 
 

• Ett til seks styremedlemmer, halvparten er på valg ved hvert årsmøte. 

 
• Varamedlemmer, halvparten er på valg hvert år. 

 
Styrets oppgaver: 

 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser og søke å ivareta medlemmenes interesser 

på best mulig måte. 

2. Administrere og føre nødvendig kontroll med lokalforeningens økonomi. 

 
3. Representere lokalforeningen utad. 

 
4. Styret skal holde møte når lederen innkaller eller et flertall av 

styremedlemmene ber om det. Det bør avholdes minimum 4 styremøter i 

løpet av en styreperiode. Leder/nestleder har ansvaret for innkalling. 

Administrasjonen/hovedstyret kan bidra ved behov. 

5. Styret utpeker lokalforeningens delegater til landsmøtet. 
 
Lokalforeningen skal ha valgkomite med tre medlemmer, der minst en er på valg hvert år. 

Valgkomiteen forbereder innstilling til valg for hvert årsmøte. 

 
§ 22.9 Oppløsning 

Oppløsning av lokalforeninger kan bare behandles på ordinært årsmøte etter å ha vært på 

sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Endelig beslutning om 

oppløsning fattes av hovedstyret i Norsk elbilforening. 

 
Ved oppløsning skal alle verdier og eiendeler tilfalle Norsk elbilforening. 
 

 
§ 23 Ansvar og etiske forpliktelser for tillitsvalgte og ansatte    
 
Alle ansatte og tillitsvalgte i Norsk elbilforening er omfattet av og forpliktet til “Etiske 
retningslinjer for Norsk elbilforening”, som vedtas av hovedstyret.   
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Med tillitsvalgte menes medlemmer og varamedlemmer i hovedstyret og den sentrale 
valgkomiteen, medlemmer og varamedlemmer i lokalforeningenes styrer og medlemmer i 
lokalforeningenes valgkomiteer, medlemmer av grupper og komiteer nedsatt av styrende 
organer, samt utsendinger til Norsk elbilforenings landsmøte.   
 
Brudd på taushetsplikten, nærmere beskrevet i “Etiske retningslinjer for Norsk elbilforening”, 
kan medføre grunnlag for at Norsk elbilforening ved hovedstyret, vedtar å avslutte 
tillitsverv.   
 
Alvorlige krenkelser i henhold til “Etiske retningslinjer for Norsk elbilforening”, eller lovbrudd 
i sammenhenger forbundet med Norsk elbilforening kan medføre grunnlag for at Norsk 
elbilforening ved hovedstyret, vedtar å avslutte tillitsverv for den som står bak.»  
 
 
 


