SENTRALE VEDTEKTER FOR SMB NORGE
Vedtatt på kongressen i Harstad 2021
1 NAVN
Forbundets navn er SMB Norge.
2 FORMÅL
SMB Norge er partipolitisk uavhengig og tverrfaglig organisert. Forbundets formål er å
arbeide for bedre rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter.
3 JURIDISK PERSON
SMB Norge er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
4 HOVEDKONTOR
Forbundets hovedkontor ligger i Oslo.
5 MEDLEMSKAP
Forbundet har fem typer medlemskap
5.1 Ordinært medlemskap
Ordinært medlemskap kan innehas av selvstendig næringsdrivende/små og mellomstore
bedrifter som driver virksomhet i Norge. Ordinært medlemskap gir stemmerett, møte- og
talerett. Ordinært medlemskap gir rett til å benytte utvalgte medlemsfordeler etc.
5.1.1 Ordinært medlemskap med juridisk medlemshjelp
Ordinært medlemskap med juridisk medlemshjelp kan innehas av selvstendig
næringsdrivende/små og mellomstore bedrifter som driver virksomhet i Norge. Ordinært
medlemskap med juridisk medlemshjelp gir stemmerett, møte- og talerett. Ordinært
medlemskap gir rett til å benytte medlemsfordeler etc.
5.2 Kollektivt medlemskap
Kollektivt medlemskap kan tegnes av en sammenslutning på vegne av dens medlemmer.
Sammenslutningen kan være konsern, bransjeforbund, næringsforeninger,
kjedesammenslutninger, så vel som andre organer og sammenslutninger innen
næringslivet.
5.2.1 Sammenslutningen skal ha en fast kontaktperson overfor SMB Norge.
5.2.2 Sammenslutningens medlemmer bør innmeldes individuelt.
5.2.3 Sammenslutningens medlemmer kan tilbys redusert kontingent.
5.2.4 Medlemmer som er tilsluttet SMB Norge gjennom kollektivt medlemskap, har møteog talerett på årsmøter og kongress, men ikke stemmerett. Medlemmet er valgbar i
tillitsverv i SMB Norge og får da den stemmerett som eventuelt følger vervet.
5.3 Personlig medlemskap
Personlig medlemskap kan innehas av enkeltpersoner. Personlig medlemskap gir møte- og
talerett, men ikke stemmerett. Medlemmet er valgbar i tillitsverv i SMB Norge og får da den
stemmerett som eventuelt følger vervet.
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5.4 Æresmedlemskap
Æresmedlemskap kan innehas av privatpersoner som over tid har utført en særlig stor og
betydningsfull innsats for SMB Norge. Æresmedlemskap foreslås av forbundsstyret og
innvilges av kongressen. Æresmedlemskap er livsvarig og fritt for kontingent.
5.5 Generelle vilkår og betingelser for medlemskap
5.5.1 Medlemskap er uavhengig av bransjetilknytning.
5.5.2 Medlemskap må godkjennes av forbundsstyret eller den forbundsstyret bemyndiger.
Eventuelle avslag på søknad om medlemskap, kan klages inn for kongressen. Klagen sendes
forbundsleder senest tre uker før kongressen.
5.5.3
Medlemskapet løper fra den dato første kontingent innbetales. Oppsigelsen sendes skriftlig
til administrasjonen. Oppsigelsen regnes fra den dag oppsigelsen mottas hos
administrasjonen. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

6 FORBUNDETS ORGANER
Forbundets organer er kongress, valgkomité, forbundsstyret, regionforeninger og
administrasjon.
6.1 KONGRESSEN
Kongressen er forbundets øverste organ.
6.1.1 Ordinær Kongress avholdes annethvert år innen utgangen av oktober måned.
6.1.2 Ekstraordnær Kongress skal avholdes når 2/3 av forbundsstyret eller 2/3 av
regionlederne finner det nødvendig eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger det.
6.1.3 Frister
Forbundsstyret innkaller samtlige registrerte medlemmer til ordinær eller ekstraordinær
kongress med minst åtte ukers frist. Av innkallingen skal det fremgå hvilke saker som skal
behandles. Forslag som ønskes behandlet, må være forbundsstyret i hende senest seks
uker før kongress. Dokumenter som skal behandles på kongressen skal sendes delegatene
og regionlederne tre uker før kongressen. Se spesielle frister ved vedtektsendringer, § 11.
6.1.4 Tale-, stemme- og forslagsrett
På kongressen har følgende delegatstatus med tale-, stemme- og forslagsrett:
6.1.4.1 Medlemmene av forbundsstyret
6.1.4.2 Representasjon under kongress
Hver regionforening kan sende en delegat per påbegynt 100 ordinære og kollektive
medlemmer basert på medlemstall per 1. januar forut for kongressen. En av delegatene
skal være regionleder eller stedfortreder for denne. Dersom en region består av to fylker
eller flere, beregnes antallet delegater for hvert fylke separat.
6.1.4.3 En og samme bransjeorganisasjon og andre sammenslutninger av kollektive
medlemmer kan maksimalt stille med en delegat på Kongressen
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6.1.4.4 Samtlige medlemmer kan møte på kongressen med observatørstatus og tale- og
forslagsrett.
6.1.5 Kongressen skal behandle/vedta følgende saker:
6.1.5.1 Innkomne forslag til næringspolitiske programmer, handlingsplan og forslag til
vedtektsendringer.
6.1.5.2 Forbundets regnskap for de siste to år.
6.1.5.3 Honorar til forbundsstyret
6.1.5.4 Kontingent for kommende to år. Kongressen kan gi forbundsstyret fullmakt til å
foreta kontingentendring (utenom kongressår). Administrasjonen har fullmakt til å gi
utvalgte grupper rabatterte kontingenter ut fra markedsmessige vurderinger.
6.1.5.5 Rammebudsjett for kommende to år. Kongressen kan gi forbundsstyret fullmakt til
å foreta budsjettendring (utenom kongressår).
6.1.5.6 Forbundsstyrets beretning, herunder økonomirapport for kongressperioden.
6.1.5.7 Valg av forbundsleder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer, valgkomitéens
leder og medlemmer og revisor. Forbundsstyret har fullmakt til å foreta revisorskifte
utenom kongressår.
6.1.6 Hver delegat har en stemme. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Kongressen velger
sin dirigent og referent.
6.2 Forbundsstyret
6.2.1 Forbundsstyrets myndighet
Forbundet ledes av forbundsstyret, som er forbundets høyeste utøvende myndighet.
6.2.2 Forbundsstyrets sammensetning, valgperiode
Forbundsstyret består av leder, nestleder, og fem styremedlemmer og tre varamedlemmer i
valgt rekkefølge. Samtlige velges av kongressen. Samtlige verv skal besettes av
medlemmer i SMB Norge. Forbundsstyret med varamedlemmer velges for to år av gangen
(fra kongress til kongress). Forbundsstyrets leder kan kun sitte i to perioder
sammenhengende.
6.2.3 Forbundsstyret skal:
6.2.3.1 Iverksette kongressens vedtak og bestemmelser.
6.2.3.2 Forvalte og føre kontroll med forbundets økonomi. Avlegge forbundets regnskap.
6.2.3.3 Representere forbundet utad
6.2.3.4 Utarbeide handlingsplaner og politiske programmer samt forslag til
vedtektsendringer til kongressen
6.2.3.5 Ansette administrerende direktør.
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6.2.3.6 Nedsette rådgivende utvalg og gi mandat til disse. Utvalgene rapporterer til
Forbundsstyret.
6.2.3.7 Drifte organisasjonen og tillitsapparatet og holde tillitsapparatet løpende orientert.
Kopi av innkallinger og referater fra Forbundstyremøtene skal gjøres tilgjengelige for alle
tillitsvalgte.
6.3 Valgkomité
Valgkomiteen består av leder og fire representanter. Valgkomiteen og dens leder velges på
kongressen for to år av gangen (fra kongress til kongress). Valgkomiteen skal:
6.3.1 Innhente og innstille for kongressen en oversikt over kandidater til forbundsstyret og
valgkomité.
6.3.2 Forestå opptelling av stemmene og offentliggjøring av avstemningsresultatene.
6.4 Administrasjon
Administrasjonen ledes av administrerende direktør som forholder seg til retningslinjer gitt
av forbundsstyret. Administrerende direktør ivaretar arbeidsgiveransvar for alle ansatte.
6.5 Regionforeningene
Forbundet skal være organisert i regionforeninger med egne styrer.
Regionforeningene skal dekke hvert sitt geografiske område og til sammen dekke hele
landet. Innenfor region-foreningen kan det etableres lokallag som dekker et begrenset
geografisk område. Kongressen vedtar vedtekter for regionforeningene. Forbundsstyret
utarbeider retningslinjer og rammebetingelser for regionene og innkaller regionlederne eller
deres stedfortreder til 1-2 årlige samlinger.

7 NÆRINGSPOLITISK PROGRAM
Næringspolitisk program fastsettes av kongressen etter innstilling fra forbundsstyret.
8 PRESENTASJONSMESSIGE OG FUNKSJONSMESSIGE FORHOLD
8.1 Funksjonstid for tillitsvalgte
Alle tillitsvalgte velges for to år, hvis ikke annet er spesifisert. Dersom en tillitsvalgt, valgt i
personvalg, slutter i medlemsbedriften eller medlemsbedriften opphører i funksjonstiden,
kan den tillitsvalgte stå perioden ut dersom vedkommende går over til en annen bedrift
med medlemskap i SMB Norge, eller den tillitsvalgte tegner et assosiert medlemskap i SMB
Norge.
8.2 Stemmerett og beslutningsdyktighet
Møter i forbundets valgte styrer og utvalg er beslutningsdyktige når minst halvparten av
medlemmene møter. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.
8.3 Frafall i valgperioden
Dersom valgt leder, nestleder eller et styremedlem faller fra, eller av andre grunner ikke
ivaretar sitt verv, kan det øvrige styret velge dennes etterfølger blant de resterende
medlemmer eller varamedlemmer.

4

8.4 Stemmelikhet
Ved stemmelikhet i forbundsstyret og kongressen, gjør forbundsleders stemme utslaget.
Ved stemmelikhet i regionforeningen, gjør regionleders stemme utslaget.
8.5 Administrerende direktør som representant i styrer
Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i forbundsstyret og kongressens
behandling av saker, men har ikke stemmerett, med mindre annet er spesifisert.
Administrerende direktør er ansvarlig for forberedelsen av saker til forbundsstyret.
9 DISIPLINÆRE FORHOLD
9.1 Taushetsplikt
Personer som har tillitsverv i SMB Norge har taushetsplikt overfor uvedkommende mht. det
de får kjennskap til om medlemmenes forhold.
9.2 Eksklusjon
Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter vedtektene, eller handler i strid med
forbundets formål og lovlige vedtak, eller på annen måte opptrer utilbørlig eller i strid med
forbundets etiske prinsipper, kan ekskluderes av forbundsstyret. En beslutning om
eksklusjon kan påklages til kongressen.

10 ØKONOMISKE FORHOLD
10.1 Kontingent
Medlemskontingenten for alle medlemskategorier gjelder for ett år fra innmeldingsdato.
10.2 Medlemmenes økonomiske ansvar
Det enkelte medlem av forbundet hefter ikke for forbundets forpliktelser overfor
tredjemann. Medlemmenes økonomiske ansvar overfor forbundet, er begrenset til plikten til
å betale den årlige medlemskontingenten.
11 VEDTEKTSENDRING
Forandring i vedtektene kan bare besluttes på ordinær eller ekstraordinær kongress. Forslag
til vedtektsendring må gjøres kjent for medlemmene minst seks uker før kongressen.
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall på kongressen. Forslag til vedtektsendring må
være forbundsstyret i hende senest åtte uker før ordinær eller ekstraordinær kongress.

12 OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING OG DELING
Oppløsning av forbundet kan bare behandles på ordinær eller ekstraordinær kongress etter
forslag fra forbundsstyret. Forslaget må være gjort kjent for medlemmene minst to
måneder før kongressen avholdes. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles
ekstraordinær kongress tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her
gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.
Forbundsstyret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet
valg foretas. Forbundets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle det formål
forbundet arbeider for å fremme. Ingen medlemmer har krav på forbundets midler eller
andel av disse. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av forbundet, anses ikke
som oppløsning.
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Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse,
treffes i samsvar med bestemmelse om vedtektsendring (§ 11). Forbundsstyret skal i den
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som kongressen skal stemme
over. Ved sammenslutning/deling skal det innhentes samtykke fra forbundets kreditorer.

13 TVISTER
Tvister mellom forbundet og et medlem avgjøres ved de ordinære domstoler, med Oslo som
verneting. Dersom partene blir enige, kan partene avtale at tvisten avgjøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal, når partene ikke blir enige om noen annen ordning, bestå av en
representant for hver av partene og en formann som oppnevnes av Justitiarius Oslo
Tingrett.

14 SIGNATUR OG PROKURA
SMB Norge tegnes av forbundsleder, nestleder og et forbundsstyremedlem i fellesskap.
Forbundsstyret kan meddele prokura.
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