Vedtekter
for
Stiftelsen Maritimt Forum
1. Maritimt Forum er stiftet 18. april 1990 av Norges Rederiforbund, TBL-skip,
Skipsutstyrsgruppen i TBL, Norsk Skipsmeglerforbund og Det Norske Veritas.
2. Maritimt Forum skal ha som formål å:
•

bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk
eksportrettet maritimt næringsliv,

•

skape økt forståelse for og oppmerksomhet om de maritime næringers
betydning for norsk økonomi og samfunnsliv,

•

bidra til å videreutvikle norsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på
økte leveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester,

•

fremme de maritime næringers fellesinteresser overfor norske og
utenlandske myndigheter.

3. Maritimt Forum har en grunnkapital på kr. 25.000,- stilt til rådighet av stifterne.
Midler til virksomheten skal for øvrig skaffes til veie gjennom årlige bidrag fra
stifterne og fra andre interesserte bedrifter, organisasjoner og personer, jf. pkt. 7.
4. Stiftelsen skal ha et styre på 12-15 medlemmer med varamenn som møter ved
forfall. Styret oppnevnes av stifterne.
Styret velger selv formann. Funksjonstiden er 2 år for formannen.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede.
5. Styret forestår og har tilsyn med stiftelsens virksomhet. Det representerer
stiftelsen utad og opptrer på dens vegne. Forvaltningen av stiftelsens midler ligger
under styret.
6. Styret skal innen 3 måneder etter regnskapsårets avslutning utarbeide årsberetning
og sende inn til fylkesmannen bekreftet avskrift av regnskapssammendraget for
det foregående år. Sammendraget skal være attestert av revisor. Årsberetningen
og regnskap sendes til alle som har ydet bidrag etter pkt. 3. Regnskapene skal
revideres av statsautorisert revisor.
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7. Maritimt Forum skal gjennom opplysningsvirksomhet, seminarer, møtevirksomhet
og lignende knytte til seg bedrifter, organisasjoner og personer som føler
tilknytning til det maritime miljø. For tilknytning betales et årlig bidrag som
fastsettes av styret for hvert år.
8. Stiftelsen skal ha et sekretariat. Styret utferdiger instruks for dette og ansetter
nødvendige personell. Sekretariatet skal:
•

forberede saker for styret,

•

ivareta den løpende kontakten med bedrifter, organisasjoner og personer
tilknyttet Maritimt Forum,

•

følge med i det som skjer i det maritime miljøet og som kan gi grunnlag for
felles tiltak,

•

holde kontakt med myndighetene.

9. Vedtektsendringer, herunder endringer i formålet og oppløsning av stiftelsen, kan
vedtas av styret. Dersom styret ikke er vedtaksført ved første gangs behandling,
kan det innkalles til nytt styremøte og vedtak kan da gjøres med 3/4 flertall blant
de møtende.
Ved oppløsning skal stiftelsens midler stilles til rådighet for lignende formål etter
styrets nærmere bestemmelse.
***

