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§ 1.
Foreningens formål er å fremme næringslivets utvikling og å ivareta handelsstandens
interesser.
§ 2.
Styret kan oppta som medlemmer personer som i sitt yrke er knyttet til Haugesund
eller distriktets næringsliv i selvstendig eller overordnet stilling. Også andre kan
opptas som medlemmer når styret mener dette tjener foreningens formål og
interesser. Innmelding skjer skriftlig til styret. Søknaden må være anbefalt av minst
ett medlem. Styret avgjør søknaden.
Æresmedlemmer velges av generalforsamlingen etter
Forslag fra styret.
§ 3.
Kontingentens størrelse bestemmes av generalforsamlingen.
Styret har rett til å stryke medlemmer som ikke har betalt kontingenten etter å ha
mottatt 2. gangs varsel. Etter 5 års betalt medlemskap får medlemmer fri kontingent
fra fylte 70 år. Medlemmet beholder fullverdig medlemskap med stemmerett.
§ 4.
Til å lede foreningen, ivareta dens interesser, disponere og forvalte foreningens
fonds og midler, velges et styre på 5 medlemmer.
Formannen velges for ett ar med direkte valg. De øvrige styremedlemmer fungerer i
2 år og uttrer etter tur, 2 hvert år. Styret velger selv sin varaformann.
2
Salg av eiendommen, Strandgata 178, kan kun skje etter 2/3 flertallsbeslutning på
ordinær generalforsamling og på en derpå følgende ekstraordinær generalforsamling.
Foreningen skal ha et RÅD. Rådet skal bestå av alle tidligere formenn i foreningen.
Rådet velger selv sin formann for 1 år om gangen. Rådet skal ha minst ett møte pr.
år. Forøvrig innkalles rådet etter ønske av foreningens styre. Rådet har ingen
bestemmende myndighet, men er kun et rådgivende organ.
§ 5.
Styret har den besluttende og bevilgende myndighet i alle saker som ikke er
underlagt generalforsamlingens avgjørelse.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 3 medlemmer være tilstede.
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Styret har:
a
Å ansette kasserer/sekretær, fastsette lønn og utferdige instruks for stillingene.
b
Nedsette komiteer til under styrets kontroll å forvalte fonds som foreningen
disponerer.
c
Å innby til foreningens møter og tilstelninger personer av betydning for
foreningens interesser.
d
Å føre:
1
Forhandlingsprotokoll over sine beslutninger.
2
Referatprotokoll fra møter, sammenkomster og festligheter.
3
Inventarfortegnelse.
e
Å utarbeide budsjett for neste år.
1
2

§ 6.
Utmelding skjer skriftlig til styret innen 1. desember.
Kreves noe medlem utelukket fra foreningen må skriftlig melding sendes
styret. Styret må be om medlemmets forklaring. Hvis ingen forklaring
kommer, eller styret etter innhentet forklaring likevel finner kravet om
utmelding begrunnet, ber styret vedkommende om å melde seg ut innen 14
dager. Denne henstilling kan innankes for samlet styre og valgkomité som
med 2/3 flertall tar den endelige avgjørelsen.
Hvis ikke henstillingen påankes innen 2 måneder anses medlemmet som
utmeldt.

§ 7.
Handelsstandsforeningens medlemmer kan med styrets samtykke opprette
faggrupper (foreninger). En godkjent faggruppe har rett til å behandle sine
særinteresser. Saker av prinsipiell art forelegges styret. Styret kan oversende en
faggruppe (forening) spesielIe saker til behandling. Gruppens (foreningens)
standpunkt meddeles Handelsstandsforeningen som behandler saken videre.
Gruppene (foreningene) sender hvert år til Handelsstandsforeningens styre melding
om foretatte valg, årsberetning og medlemsfortegnelse.
§ 8.
I tidsrommet 1. september til 31. mai innkaller styret til medlemsmøter så ofte det
finner det ønskelig.
Innkalling skjer skriftlig eller ved avertissement. Forslag til resolusjoner kan på slike
møter ikke settes under votering uten styrets samtykke.
§ 9.
Valgkomiteen består av: 4 medlemmer valgt av generalforsamlingen for 2 år.
Valgkomiteen velger selv sin formann. Hvert år uttrer de to som har fungert
lengst. Disse kan ikke gjenvelges på samme generalforsamling. Valgkomiteen
foreslår kandidater til alle valg og kan foreslå flere enn der skal velges. I tilfelle
stemmelikhet har formannens stemme avgjørelsen. Valgkomiteen foretar
loddtrekning for å bringe valgene i riktig tur.
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§ 10.
GENERALFORSAMLINGEN.
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ.
Den innkalles av styret med minst 1 ukes varsel ved skriftlig melding eller
avertissement. Generalforsamlingen er ikke beslutningsdyktig dersom ikke minst 30
medlemmer er til stede. Er dette antall ikke fremmøtt innkalles ny generalforsamling
med 1 ukes varsel. Denne er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte
medlemmer. På generalforsamlingen kan bare behandles de saker som er nevnt i
innkallingen, og kun personlig møtende medlemmer kan stemme.
§ 11.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Ekstraordinær generalforsamling innkalles så ofte styret finner det påkrevet,
eller når det blir krevet skriftlig av minst 20 medlemmer.
§ 12.
I den ordinære generalforsamling behandles:
1
Beretning fra styret.
2
Revidert regnskap for det foregående år.
3
Saker som styret eller foreningsmedlemmer ønsker forelagt
generalforsamlingen. Melding om slike saker fra medlemmene må sendes
styret innen utgangen av februar måned.
4
Valg av:
a
Styrets formann.
b
Medlemmer av styret.
c
3 varamenn for styret for ett ar.
d
2 revisorer for ett ar.
e
Medlemmer av valgkomiteen.
Til gyldig valg av formann kreves minst halvdelen av de avgitte stemmer. Omvalg og
øvrige valg avgjøres ved simpelt flertall. Ethvert medlem er pliktig til å motta valg til
en av de forannevnte funksjoner, men kan unnslå seg for gjenvalg i like lang tid som
vedkommende har fungert.
§ 13.
Besøkende som er sammen med et medlem har adgang til foreningens foredrag og
festligheter.

1
2
3

Foreningens representasjon.
§ 14.
Foreningens formann er representant i Haugesund Handelskammer med
varaformann som suppleant.
Når foreningens representasjon i Norges Handelsstands Forbunds styre og
råd skal velges skal styret sende sitt forslag til forbundet.
Foreningens utsendinger til Norges Handelsstands Forbunds generalmøte
utpekes av styret.
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§ 15.
Forslag til forandring av disse lover kan fremsettes av styret på ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling.
Likeledes kan minst 20 av foreningens medlemmer fremsette forslag til lovendring.
Forslag om dette rnå sendes styret innen 15. februar. For vedtak må minst 2/3 av de
fremmøtte stemme for lovendringen.
Til behandling av lovforslag må der på generalforsamlingen minst være 30
foreningsmedlemmer til stede. Er dette antall ikke møtt frem innkalles ny
generalforsamling der det kreves 2/3 av de fremmøttes stemmer.
§ 16.
Forslag om foreningens oppløsning må sendes skriftlig til styret som forelegger det
for en ekstraordinær generalforsamling. Den er beslutningsdyktig når minst
halvparten av medlemmene møter. Voteringen skal forega ved navneopprop og
forslaget må vedtas med 2/3 stemmeflertall.
§ 17
Er foreningen besluttet oppløst, skal styret innen 1 en måned for en ny
generalforsamling fremsette forslag om hvordan foreningens midler og eiendommer
skal realiseres. Midlene kan kun anvendes til beste for handelsstanden eller til et
dermed beslektet formål.
§ 18
Denne lov skal trykkes og hvert medlem får et eksemplar hver.
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