
 

VEDTEKTER FOR NORSK BIOENERGIFORENING  

 
Norsk Bioenergiforening (Nobio) sine vedtekter ble fastsatt i forbindelse med dannelsen av  

det som den gang het Norsk Bioenergiforum i november 1985. Vedtektene har senere  

gjennomgått mindre justeringer og lyder i dag som følger:  

 

§ 1 Formål  

Nobio er interesseorganisasjon for den norske bioenergibransjen. Nobio skal gjennom sin  

virksomhet bidra til å øke andelen bioenergi i Norge.  

Nobio skal:  

• drive informasjonsaktivitet for å øke kompetansen om bioenergi i ulike sektorer i   

samfunnet  

• arbeide for bedre rammevilkår for produksjon, omsetning og bruk av bioenergi  

• samle bioenergibransjen og fungere som serviceorgan for egne medlemmer  

• bidra til forskning og utvikling innen bioenergi  

 

§ 2 Arbeidsform  

All aktivitet i regi av Nobio skal være et ledd i å fremme formålet. Aktiviteter og  

argumentasjon skal ha bakgrunn i vitenskapelige og statistiske fakta. Samfunnsgagnlige  

interesser skal ha prioritet framfor øvrige interesser.  

 

§ 3 Medlemmer  

Som medlem kan opptas enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner og firmaer som  

gjennom sin interesse eller virksomhet fremmer formålet med denne forening. Inn og  

utmelding skal skje skriftlig. Medlemskap avgjøres av styret.  

 

§ 4 Kontingent for medlemskap  

Årsmøtet bestemmer nivå på kontingent for ulike medlemskategorier etter forslag fra styret  

iht. § 7 c i vedtektene.  

 

§ 5 Styre  

Ledelsen ivaretas av et styre som velges på årsmøtet. Styremedlemmene skal være  

medlemmer i Nobio eller representere virksomheter som er medlem. Styret består av leder og fire 

til seks styremedlemmer. Det velges også en eller flere faste varamedlemmer til styret. Lederen 

velges for ett år om gangen, de øvrige velges for to år. Styrets faglige og næringsmessige 

sammensetning bør i størst mulig grad gjenspeile bioenergibransjens aktivitetsområder i det 

norske markedet. Begge kjønn må være representert i styret.  

 

§ 6 Valgkomiteen  
Valgkomiteen består av tre medlemmer valgt av årsmøtet. Valgkomiteen konstituerer seg selv senest 4 

uker etter at den er nedsatt av årsmøtet. Valgkomiteen innstiller på styre og skal avgi skriftlig 

innstilling senest 4 uker før neste årsmøte. 

 

§ 7 Årsmøtet  

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det skal holdes møte en gang per år innen  

utgangen av første halvår. Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel. Med innkallingen  

skal følge sakliste samt årsmelding og regnskap for foregående år. Styrets leder innkaller til  



årsmøte og leder forhandlingene. Alle medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett  

på årsmøtet med én stemme.  

Årsmøtet skal behandle følgende saker:  

• a. Årsmelding  

• b. Regnskap  

• c. Fastsette kontingent  

• d. Fastsette styrehonorarer  

• e. Valg av leder  

• f. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.  

• g. Valg av revisor  

• h. Valg av tre medlemmer til valgkomité for valgene på neste årsmøte  

 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte  

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styreleder, et flertall i styret eller minst 10% av  

bedriftsmedlemmene krever dette. Innkalling med sakspapirer skal sendes ut med frist som for  

årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er oppført i innkallingen.  

 

§ 9 Styringsform  

Styret har ansvaret for at foreningen til enhver tid drives etter de retningslinjer som angis i  

strategisk plan som er godkjent av årsmøtet. Ut fra målsetningene i strategisk plan skal styret  

for hvert år utarbeide/oppdatere en handlingsplan. Sekretariatet forbereder sakene som  

behandles i styret, og sørger for at styrets vedtak følges opp i praksis. I forbindelse med  

spesielle prosjekter eller aktiviteter kan styret oppnevne ad-hoc grupper som opererer ut fra  

styrets mandater. Sekretariatet har normalt sekretæransvaret for ad-hoc grupper.  

 

§ 10 Endring av vedtektene  

Vedtektene kan endres ved at 2/3 av de møtende på et årsmøte stemmer for. Forslag til  

endring må senest sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.  

 

§ 11 Oppløsning  

Nobio kan bare oppløses etter vedtak i to påfølgende ordinære årsmøter. Forslag til  

oppløsning må senest sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet. Vedtak om  

oppløsning er gyldig når minst 3/4 av de møtende stemmer for.  
 

 

Sist endret på årsmøte 08.07.2021 


