
 

#6495904/1 1 (3) 

 

 

VEDTEKTER  

 

FOR 

 

NORSK KAPITALFORVALTERFORENING 

 

(sist endret på ordinær generalforsamling 7. juni 2016) 

 

§1 

 
Foreningens navn er Norsk Kapitalforvalterforening. Det engelske navnet er Norwegian Alternative 

Investment Association. 

 

§ 2 

 

Foreningens forretningssted er i Oslo. 

 

§ 3 

 

Norsk Kapitalforvalterforening er en interesseorganisasjon for norske og utenlandske 

kapitalforvaltere. 

 

§4 

 

Foreningens formål er å øke kunnskapen blant offentlige myndigheter om 

medlemsforetakenes virksomhet, jobbe for at det oppnås best mulige rammevilkår i det norske 

markedet for medlemsforetakene, yte opplysnings- og servicevirksomhet overfor 

medlemmene (herunder klageordning mv.) samt virksomhet som hører naturlig hertil. 

 

§ 5 

 

Foreningen skal ha et styre med fra tre til seks medlemmer valgt av generalforsamlingen. 

Styrets sammensetning skal så langt som mulig reflektere medlemmene, deres ulike 

aktivitetsområder og foreningens særlige satsningsområder. Styremedlemmene skal 

fortrinnsvis velges blant foreningens medlemmer, men styret kan også foreslå at andre 

personer velges. 

 

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styrets 

beslutninger treffes med vanlig flertall blant de møtende. 

 

Styret leder foreningens virksomhet, representerer den utad, godkjenner alle medlemsforetak. 

Det tillegger styret å vedta ekskludering av medlemsforetak i foreningen og/eller 

klageordningen. Styret har ansvar for at generalforsamlingens vedtak blir gjennomført.  

 

§ 6 

 

Foreningen tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 
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§ 7 

 

Norsk Kapitalforvalterforening skal ha en sekretariatsfunksjon. Det skal inngås skriftlig avtale 

som fastsetter de nærmere rammer for utøvelse av sekretariatsfunksjonen. Inngåelse og 

oppsigelse av slik avtale fra foreningens side krever beslutning av foreningens 

generalforsamling med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer.  

 

§ 8 

 

Styret i Norsk Kapitalforvalterforening skal hvert år foreslå en årsavgift for medlemmene i 

foreningen. Generalforsamlingen fastsetter endelig årsavgift for medlemmene. Beslutningen 

treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. 

 

Medlemmer kan melde seg ut av foreningen innen 14. dager etter at innbetalingsvarsel er 

sendt, uten å måtte betale årsavgift for inneværende år. Styret kan i særlige tilfeller samtykke 

til lengre frist. 

 

Medlemmene hefter ikke for foreningens forpliktelser utover sin plikt til å betale den fastsatte 

kontingent. 

 

§ 9 

 

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. 

Innkallelsen med angivelse av dagsorden skjer per post eller elektronisk (e-post mv.) med minst 

en ukes varsel til samtlige medlemsforetak. Medlemsforetakene kan samtykke til en kortere 

frist. 

 

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 

 

-  Fremleggelse av revidert årsregnskap og styrets beretning. 

-  Fastsettelse av budsjett. 

-  Valg av styremedlemmer, styreleder og valg av revisor. 

-  Andre saker som er nevnt i innkallelsen. 

 

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom styret bestemmer det eller dersom minst tre 

medlemsforetak krever det. 

 

Styret kan forelegge en sak til avgjørelse av generalforsamlingen uten å innkalle til møte. 

Dette gjelder bare hvis styret finner at saken kan behandles på en betryggende måte ved at den 

skriftlig forelegges medlemsforetakene til avgjørelse. 

 

På generalforsamling har hvert medlemsforetak en – 1 – stemme. Alle beslutninger treffes 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer med mindre annet er angitt i vedtektene. 

 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemsforetakene er 

representert.  

 

Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever 

tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. 
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§ 10 

 

Beslutning om oppløsning av foreningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte 

stemmer.  

 

Ved oppløsning av foreningen skal nettoformuen fordeles mellom medlemmene basert på 

innbetalt årskontingent regnet fra etableringen av foreningens forløper (Norsk 

Kraftforvalterforening) den 13. april 2005. 

 


