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Vedtekter for Midt-Norge kommunerevisorforening, MNKRF 

Vedtatt på årsmøtet 23. januar 2018  

 

 

§ 1 Foreningens virkeområde 

 

Midt-Norge kommunerevisorforening er en yrkesfaglig sammenslutning, og er tilsluttet Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF). Lokalforeningen er forbundets stedlige instans, men utgjør en egen 

juridisk person (et eget rettssubjekt). 

Foreningen er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og 

fylkeskommunal virksomhet. 

 

 

§ 2 Formål 

 

Foreningens formål er å 

• fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor 

• styrke de kollegiale forhold 

 

 

§ 3 Medlemskap  

 

Rett til personlig medlemskap i foreningen har alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med 

kommunal virksomhet og er personlig medlem i NKRF. Pensjonister kan opprettholde sitt 

medlemskap. 

 

 

§ 4 Styret 

 

Foreningens styre skal bestå av 3 medlemmer – leder, sekretær og kasserer. Alle medlemmene skal 

bidra til kompetanseutvikling innenfor revisjon og tilsyn i kommunal virksomhet, herunder 

kursvirksomhet. Styret velges for 2 år. Første gang velges leder for 2 år og sekretær og kasserer for 1 

år av gangen, slik at kontinuitet sikres. Leder velges ved særskilt valg, og det øvrige styret 

konstituerer seg selv. Videre velges 2 varamedlemmer til styret, revisor, vararevisor og valgkomité 

bestående av 2 medlemmer uten varamedlemmer. Alle velges for 1 år av gangen. Styremedlemmene 

bør være fra både sekretariats- og revisjonsvirksomheter. 

Styret har møte når lederen finner det nødvendig eller når 2 av styrets medlemmer krever det. Styret 

er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende.  
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§ 5 Styrets myndighetsområde 

 

Ut over det som går fram av foranstående, skal styret: 

1. Behandle og innstille styrets årsberetning og regnskap for foregående år. 

2. Forberede og innkalle årsmøtet i samsvar med §§ 6 og 7. 

3. Tildele og inndra prokura og fullmakter på vegne av lokalforeningen. 

4. Avgi uttalelser på lokalforeningens vegne. 

5. Foreta nødvendige suppleringsvalg for tillitsvalgte som er fratrådt. 

6. Oppnevne arbeidsgrupper til å forberede/utrede saker for styret. 

7. Avgjøre organisasjonsmessige tvister som ikke direkte kan klargjøres med grunnlag i 

vedtekter. 

 

 

§ 6 Årsmøte 

 

Årsmøtet holdes en gang hvert år innen utgangen av mai måned. Saker som ønskes lagt fram for 

årsmøtet må være styret i hende minst 1 måned før årsmøtet. Innkalling med saksliste skjer 

skriftlig og med minst 14 dagers varsel. 

Saksliste til årsmøtet: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Konstituering 

a. Valg av møteleder 

b. Valg av møtesekretær 

c. Valg av to deltakere til å underskrive protokoll 

3. Styrets årsberetning 

4. Regnskap og revisjonsberetning 

5. Budsjett 

6. Fastsetting av kontingent 

7. Valg iflg. § 4 

8. Andre saker og forslag. 

Årsmøte treffer sine vedtak med alminnelig flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 

flertall, jf. § 10. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 

 

 

§ 7 Ekstraordinært årsmøte 

 

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret finner det nødvendig eller dersom minst 

halvparten av medlemmene krever det. Møtet skal bare behandle de saker som har vært årsak til 

innkallingen. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skjer med samme frist og på samme måte som 

for ordinært årsmøte. 
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§ 8 Kontingent 

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Pensjonister betaler ingen 

kontingent. Utmelding skal skje skriftlig til styret innen 1/1 eller 1/7, ellers må kontingent betales 

for det halvår som følger etter utmeldingen. Medlemmer som etter purring ikke har betalt 

kontingent for tidligere år betraktes som strøket. 

 

 

§ 9 Protokoll 

 

Det føres protokoll over forhandlinger og møter. 

 

 

§ 10 Vedtektsendringer 

 

Forslag om endringer i foreningens vedtekter må være innkommet til styret minst 1 måned før 

årsmøtet, og må vedtas med minst 2/3 flertall. 

Foreningens vedtekter må godkjennes av styret i NKRF, jf. forbundets vedtekter § 4. 

 

 

§ 11 Oppløsning 

 

Foreningen kan kun oppløses på ordinært eller ekstraordinært årsmøte hvor minst halvparten av 

medlemmene er tilstede, og med minst 2/3 flertall. Besluttes foreningen oppløst, skal årsmøtet 

vedta anvendelse av foreningens midler til et formål som fremmer en sunn utvikling av revisjon 

og tilsyn i kommunal sektor. En sammenslåing av lokalforeninger er ikke å anse som oppløsning. 

 

 

§12 Ikrafttreden 

 

Vedtektene trer i kraft fra 23. januar 2018. 

 


