Vedtekter for Norsk Crowdfunding Forening (NCF)

Vedtatt av stiftelsesmøtet 24. april 2015. Oppdatert etter ekstraordinær generalforsamling 23.05.2018.

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Norsk Crowdfunding Forening (NCF).
Foreningen ble stiftet 10. april 2014 i Oslo.
Foreningens internasjonale navn er Norwegian Crowdfunding Association.
Forenings navn forkortes til- og kan benyttes som NCF.
Foreningens forretningsadresse skal være i Oslo Kommune.

§ 2 Formål
NCF er en bransjeorganisasjon for alle som har privat, faglig eller yrkesmessig interesse av crowdfunding
(folkefinansiering).
I dag er bransjen delt i fire hovedkategorier:
● Aksjebasert crowdfunding
● Lånebasert crowdfunding
● Belønningsbasert crowdfunding
● Donasjonsbasert crowdfunding
NCF skal ha sin virksomhet i hele landet, samt utenlands dersom styret anser det som hensiktsmessig.
NCF skal:
●
●
●
●

Arbeide for å styrke rammevilkår for crowdfunding i Norge.
Arbeide med å utarbeide og fronte etiske retningslinjer for bransjen
Arbeide for å fremme kunnskap om bransjen.
Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum mellom forbrukere, aktører i markedet og
myndigheter.

§ 3 Organisatorisk tilknytning
NCF er en frittstående bransjeorganisasjon,

§ 4 Medlemmer
Medlemskap i NCF er åpen for alle som har faglig interesse for foreningens formål. Medlemsskap
klassifiseres etter:
- Bransjemedlemmer (aktører)
- Medlemmer med faglig interesse i bransjen (advokater, andre organisasjoner, etc)
- Private medlemmer
Medlemskap er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt. Utmelding fra foreningen skal
skje skriftlig og utmelding gjelder fra den dagen utmelding er mottatt og bekreftet av NCF. Det utmeldte
medlemmet mister alle rettigheter som medlem fra og med dagen utmeldingen er mottatt og bekreftet av
NCF.
Styret kan til enhver tid bestemme hvem som skal kunne være medlem. Et medlem som ikke betaler sin
kontingent eller som gjennom sitt virke skader foreningen og dens interesser, eller ikke overholder etiske
retningslinjer og forpliktelser fastsatt av foreningen, kan ekskluderes av styret. Slik eksklusjon bestemmes
av styret, og vil informeres om i årsberetningen. Styret skal så langt det er mulig begrunne eksklusjon.
§ 5 Stemmerett og valgbarhet
Bransjemedlemmer har talerett, stemmerett og er valgbare. Medlemmer med faglig interesse for bransjen
har talerett og er valgbare til tillitsverv. Private medlemmer har kun talerett på årsmøtet.
§ 6 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales før årsmøtet.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år uken før Årsmøtet, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp
igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 7 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. Årsmøtet får delegert
ansvar for å vedta honorarer.
§ 8 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles
av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene og/eller ved kunngjøring på
hjemmeside/FB side. 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 stemmer som møter. Hvert stemmeberettigede medlem har en egen
stemme på årsmøtet, og kan stemme for et annet medlem ved fullmakt. 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.
Møteleder velges av årsmøtet.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før
årsmøtet.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre ¾ av de fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
§ 9 Stemmegiving 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.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall
forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke,
eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges,
teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene,
skal den velges som har fått flest stemmer.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av
de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av
stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget av styreleder.

§ 10 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Behandle årsmelding
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Fastsette styrehonorar
Vedta budsjett
Velge:
● styremedlem(mer)
● styreleder og nestleder
● vararepresentanter

● valgkomite
§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for
ordinære årsmøter
§ 12 Styret
NCF ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av minimum 5 og
maksimum 7 personer, og to vararepresentanter. Styreleder og minst ett styremedlem velges for to år,
øvrige styremedlemmer kan velges for ett år. Styremedlemmer og styreleder kan gjenvelges. Minimum
fire plasser skal besettes av bransjemedlemmer, disse skal representere bransjens fire hovedkategorier, jfr.
Vedtekter paragraf §2.
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 foreningens økonomi og eiendeler i henhold til de
til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere Norsk Crowdfunding forening utad.
Vararepresentanter skal innkalles og har møte og talerett til alle styremøter. men kun stemmerett dersom
ordinært styremedlem melder forfall til møtet eller på annen måte er forhindret i å delta.
Styret streber etter å ha 4 møter i året, inkludert årsmøtet. Leder innkaller forøvrig til styremøter ved
behov eller når et flertall av styrets medlemmer forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets
medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det
som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.
Styremedlemmer er forpliktet til å reflektere over habilitetsspørsmål i saker som angår en plattform de har
personlig interesse i, i tråd med foreningens etiske retningslinjer.
Signatur og prokura innehas av styreleder eller daglig leder hver for seg.
§ 13 Sekretariat
NCF skal ha en daglig leder som utpekes av styret.
§ 14 Grupper/avdelinger
NCF kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Styret
avgjør opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Styret har plikt
overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike avdelinger/grupper.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele NCF og avdelinger/grupper kan ikke inngå
avtaler eller representere NCF utad uten styrets godkjennelse.
§ 15 Vedtektsendringer
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.
§ 16 Oppløsning, sammenslutning eller deling
Oppløsning av NCF kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her
gjentas med 2/3 flertall.
Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til
avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å
fremme ved å tilfalle andre som arbeider etter samme formål og virke som foreningen.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. §15 Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan
for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal
det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

