
 

 

 

    VEDTEKTER  

Kvinnenettverket i Hammerfest  
Slik de lyder pr. 03. 03.16 

  

                                                                              § 1  

               Nettverkets navn er KLU (Kvinner, ledelse, utvikling).   

 

 

§ 2  

Medlemskap i nettverket er åpent for kvinner som arbeider med eller ønsker å arbeide med ledelse 

innen privat eller offentlig sektor. Utmelding av KLU må skje skriftlig til styreleder, eller annet 

styremedlem. Dersom medlemskontingenten ikke er betalt 2 måneder etter purring på utsendt faktura, 

regnes medlemskapet som opphørt. Personer som har tapt sitt medlemskap på grunn av manglende 

betaling av kontingent, kan etter henvendelse be om å bli tatt opp igjen når skyldig kontingent er 

betalt. (endret 20.6.2011) (endret 12.12.2014)  

 

§ 3  

Nettverkets formål er å inspirere kvinner i Hammerfest til karriere og lederskap gjennom aktive 

medlemmer. ( endret 03.03.17) 

 

 

§ 4  

Årsmøtet er nettverkets høyeste organ – hvor hvert medlem har en stemme.   

Det kan stemmes ved personlig oppmøte eller ved skriftlig fullmakt.   

Vedtektene kan endres ved 2/3-dels flertall.   

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller dersom 2/3 av medlemmene 

krever det. (endret 20.6.2011)   

  

§ 5  

Det ordinære årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år i Hammerfest.   

Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig med minst 3 ukers varsel.   

Det ordinære årsmøte skal behandle:   

1. Fastsette nettverkets årsberetning.   

2. Fastsette nettverkets regnskap.   

3. Fastsette kontingent for medlemskap.   

4. Velge:   a) Styrets leder   

b) 3 styremedlemmer   

c) 1 varamedlem   

d) Valgkomite på tre medlemmer   

e) Revisor (endret 8.3.2011)   



  

§ 6  

Styrets medlemmer tjenestegjør i to år, dog slik at kun halvparten av styret er på valg hvert år, slik at 

leder og nestleder ikke er på valg samme år.   

  

§ 7  

Medlemskap i nettverket bygger på tillit mellom medlemmene. Dette innebærer at alle medlemmer 

har taushetsplikt om andre medlemmers virke.   

§ 8  

Nettverket oppløses ved 2/3-dels flertall. Ved oppløsning skal et eventuelt overskudd tilfalle 

prosjekter, organisasjoner, og lignende i tråd med nettverkets formål.  


