
 

 

 
VEDTEKTER 
Kompetansenett Agder og ble stiftet 7. november 2006. 
 
 
§ 1 Formål 
Kompetansenett Agder er en nettverks- og interesseorganisasjon for kvinner i Aust- og Vest-Agder og 
skal: 

• Bidra og stimulere til videre karriereutvikling. 
• Gi impulser og motivasjon til nye utfordringer. 
• Være en arena for kvinner som ”vil noe”. 
• Synliggjøring av medlemmene slik at de blir sett og vurdert når styreposisjoner og lederstillinger skal 

besettes. 
• Øke medlemmenes faglige kompetanse. 

 
§ 2 Organisatorisk tilknytning 
Kompetansenett Agder er en frittstående interesseorganisasjon. 
 
§ 3 Medlemmer 
Kvinner med relevant kompetanse som ønsker karrieremessig utvikling og kompetanseheving med tanke på få 
styreverv og/eller lederoppgaver i næringslivet eller offentlig forvaltning. Høyere utdanning kan erstattes med 
relevant realkompetanse. 
 
§ 4 Stemmerett og valgbarhet 
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i nettverket. 
 
§ 5 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som ikke betaler 
medlemskontingenten for inneværende år innen 2 måneder etter betalingsfristens utløp, strykes som 
medlem i nettverket. Gjeninntreden i nettverket vil kunne skje så snart kontingenten er betalt. 
 
 
§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse 
og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Det kan i tillegg dekkes deltakelse på 
kompetansehevende tiltak for styret som er relatert til styrets arbeid. Beløp er begrenset årlig oppad til kr. 
25.000,- for hele styret samlet, under forutsetning at KAN har en solid økonomi og at dette ikke går ut over 
andre planlagte aktiviteter. 
 
§ 7 Årsmøte 
Årsmøtet er Kompetansenett Agder sin høyeste myndighet skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, til medlemmene via elektronisk post til oppgitt e-
postadresse. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, 
og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 
 
§ 8 Ledelse av årsmøtet 
Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Kompetansenett Agder. 
 
§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de 
avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 
 
§ 10 Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal: 
1. Behandle Kompetansenett Agder sin årsmelding. 
2. Behandle Kompetansenett Agder sitt regnskap i revidert stand. 



 

 

3. Behandle innkomne forslag. 
4. Fastsette kontingent. 
5. Vedta ramme for aktivitetsplan 
6. Vedta Kompetansenett Agder sitt budsjett. 
7. Velge: 

a) Leder – velges for 1 år 
b) 4 styremedlemmer – Velges for 2 år 
c) 2 varamedlemmer – velges for 1 år 
d) Revisor – velges for 1 år 
e) Valgkomitè – 2 medlemmer for 1 år 

 
 
§ 11 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 
 
§ 12 Styret 
Kompetansenett Agder ledes av styret (5 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for 
disse. 
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Kompetansenett Agder sin økonomi i henhold til de til 
enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Representere Kompetansenett Agder utad. 
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 
 
§ 13 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, 
og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 
 
§ 14 Oppløsning (§ 14 kan ikke endres) 
Oppløsning av Kompetansenett Agder kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med 
minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket 
her gjentas med 2/3 flertall. 
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Kompetansenett 
Agder. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 13. 
 
 
Vedtektsendring er besluttet med mer enn 2/3 på årsmøte 20.02.2014 
 
Følgende presiseringer ble vedtatt på årsmøte 15.02.2017: 
§ 10 Årsmøteoppgaver  
Punkt 7b) Endret til 4 styremedlemmer 
Punkt 7e) Valgkomitè – 2 medlemmer for 1 år (nytt punkt) 
 
 


