
VEDTEKTER 
for 

Nordisk vegforum (NVF) 
Den norske avdeling 

 
Vedtatt 8. mars 1978 

Endring §§ 3, 4, 5, 6, 9 og 10 vedtatt 8. mars 2006 
Endring §§ 1, 2 og 3 vedtatt 12. mars 2012 

Endring § 6 vedtatt 9. mars 2020 
 
 

§ 1 
 
Navn  Avdelingens navn er: Nordisk vegforum, den norske avdeling. 
 

§ 2 
 
Formål Avdelingen er tilsluttet Nordisk vegforum og har formål og lover felles med dette. 

Forbundets formål er å fremme utviklingen innen veg- og transportsektoren gjennom 
samarbeide mellom fagfolk i Danmark, Finland, Færøyene, Island, Norge og Sverige. 

 
§ 3 

 
Medlemskap Som medlemmer av avdelingen kan opptas personer, firmaer og korporasjoner (d.e. 

etater, institusjoner, sammenslutninger o.l.) som har tilknytning til veg- og 
transportsektoren og som for øvrig i kraft av sin virksomhet vil fremme forbundets 
formål. Person-, firma og korporasjonsmedlemskap innvilges av styret som også 
bestemmer eventuell kontingent. 

 
§ 4 

 
Råd Avdelingen ledes av et råd sammensatt av representanter fra de tilsluttede 

korporasjoner, hver med det antall stemmer som rådet bestemmer ved godkjennelse av 
medlemskapet. Styret fører medlemsliste med godkjent stemmetall. De enkelte 
korporasjoner velger selv sine representanter med vararepresentanter til rådet for den 
funksjonstiden korporasjonen selv bestemmer. 

 
Rådet innkalles minst én gang årlig til årsmøte som avholdes i begynnelsen av året, og 
eller når styret eller minst halvparten av rådsmedlemmene finner det nødvendig. 

 
§ 5 

 
Årsmøte På årsmøtet behandles: 

 
1. Årsberetning 
2. Regnskap 
3. Budsjettforslag og fastsettelse av kontingent 
4. Valg i henhold til § 6 
5. Oppnevnelse av valgkomité 
6. Valg av revisor med vararepresentant 
7. Saker som styret eller medlemmene ønsker å forelegge på årsmøtet 
 
Rådet er vedtaksført når halvparten av representantene personlig eller ved fullmakter 
er representert på årsmøtet. Ved like stemmetall, er lederens stemme avgjørende. 

  



§ 6 
 
Styre  Rådet velger under årsmøtet et styre. Styret består av 4 medlemmer med leder, 

nestleder og to styremedlemmer og med personlige vararepresentanter. Funksjonstiden 
er to år. Leder av styret er vegdirektøren. Lederens vararepresentant oppnevnes av 
Statens vegvesen. Nestlederen velges fra organisasjoner utenfor Statens vegvesen. 
Leder og nestleder i styret er samtidig leder og nestleder i rådet. Styret velges slik at to 
medlemmer trer ut hvert år. 

 
Styret er vedtaksført når tre styremedlemmer er til stede. En av de tre må være lederen 
eller nestlederen. Ved stemmelikhet i styret er lederens stemme avgjørende. 

 
§ 7 

 
Sekretær og regnskapsfører 

Styret velger sekretær samt regnskapsfører. Dersom sekretæren og regnskapsføreren 
velges utenfor styret, skal personvalget godkjennes av rådet. 

 
§ 8 

 
Dekning av utgifter 

Reiseutgifter til rådsmøter og styremøter bæres av vedkommende medlem. I spesielle 
tilfeller kan det gis tilskudd til dekning av utgifter for møter i utvalgene. Avtaler 
herom må treffes på forhånd med avdelingens leder. 

 
§ 9 

 
Oppløsning Avdelingens oppløsning vil skje etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende 

ordinære årsmøter. Avdelingens aktiva skal ved oppløsning utdeles i form av gaver 
eller stipendier til institusjoner og/eller organisasjoner som har som formål å fremme 
veg- og vegtrafikkspørsmål. Årsmøtet som fatter det endelige vedtak om oppløsning, 
skal også beslutte fordeling av eventuelle midler. 

 
§ 10 

 
Vedtektsendring 

Endring av disse vedtektene skjer i rådet med 2/3 flertall. 


