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Vedtekter
§ 1 Navn
Foreningens navn er Næringslivets NOx-fond (forening).
§ 2 Formål
Foreningen skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører NOx-reduserende tiltak
raskt og kostnadseffektivt og at medlemmene medvirker til dette. Foreningen skal aktivt
arbeide for at organisasjonenes forpliktelser etter Miljøavtalene om NOx etterleves.
Foreningen har ikke erverv til formål. Foreningen skal drives etter selvkostprinsippet.
§ 3 Juridisk person. Begrenset gjeldsansvar
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemskap i foreningen
Næringsorganisasjoner som er avtaleparter etter Miljøavtalen og øvrige
næringsorganisasjoner i Norge som representerer NOx-avgiftspliktige virksomheter, kan
opptas som medlemmer i foreningen. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes
fra den dag kontingent er betalt.
§ 5 Administrativ drift av foreningen
Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret
skal sørge for forsvarlig organisering og drift av foreningens oppgaver, herunder ansette
daglig leder og øvrige medarbeidere.
Styret har følgende oppgaver:
a.
Styret skal sørge for at foreningens formål ivaretas, og påse at regnskap og
formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
b.

Styret skal sørge for at foreningens kapital forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det
til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en
tilfredsstillende avkastning for best mulig å ivareta foreningens formål, herunder yte
støtte til tiltak som reduserer NOx-utslipp fra virksomheter i Norge som omfattes av
Gøteborg-protokollen eller NOx-avgiften.

c.

Styret ansetter daglig leder og øvrige medarbeidere.

d.

Styrets leder skal sørge for styrebehandling av aktuelle saker som hører inn under
styret, og skal lede styrets møter. Hvis styrelederen ikke deltar i styremøtet, eller på
annet grunnlag ikke deltar i behandlingen av saken, ledes møtet av nestleder.

e.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede
eller deltar i styrebehandlingen. En beslutning av styret krever at flertallet av de
styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet
gjelder det som møtelederen har stemt for.

f.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og
sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger, og skal underskrives av de
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medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.
g.

Styret skal påse at foreningen krever inn betaling pr. kg NOx-utslipp fra virksomheter
som slutter seg til Miljøavtalen. Den nærmere reguleringen av slik betaling fastsettes
av foreningens styre. Styret kan fastsette høyere rater for enkelte typer virksomheter.
Det tas sikte på at raten holdes mest mulig stabil. Styret kan maksimalt øke raten til
gjeldende avgiftssats dersom det anses nødvendig for å nå utslippsforpliktelsen fastsatt
i Miljøavtalen.
Innbetalte beløp skal, etter fradrag for nødvendige administrasjonskostnader og
nødvendige kostnader for oppstart av fondets virksomhet, benyttes til tiltak for å
redusere de faktiske utslippene av NOx fra virksomhet i Norge som omfattes av
Gøteborg-protokollen. Tiltakene omfatter både fysiske tiltak for å redusere bedrifters
utslipp, samt forskning, utvikling og utredninger i denne forbindelse. Påløpte
forberedelseskostnader til oppstart av foreningen kan, etter styrets beslutning,
utbetales fra fondets kapital med inntil 2 mill. kroner.

h.

Styret beslutter hvilke tiltak som skal finansieres av fondet. I den forbindelse skal
styret særlig prioritere tiltak med langsiktig og varig effekt på utslippene. For øvrig
skal styret vektlegge størst mulig reduksjon av utslipp, til lavest mulige kostnader.
Styret kan utarbeide retningslinjer for støttetildeling.
Saksbehandlingen i styret skal være betryggende og transparent.
Styret kan innhente uavhengig faglig bistand til behandling og prioritering av
søknader.
Styret skal arbeide for å lette gjennomføringen av organisasjonenes forpliktelser etter
Miljøavtalene om NOx, herunder utarbeide rapporter mv.

i.

j.

Styret kan etter eget skjønn delegere oppgaver til daglig leder og dennes stab.

§ 6 Foreningens organer
Foreningens organer er Årsmøtet og Styret.
§ 7 Ordinært årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling skal skje med minst 14
dagers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes styret i så god tid at det kan
tas med i innkallingen. Styrets leder er møteleder av årsmøtet.
Sammen med innkallingen oversendes fortegnelse av saker som skal behandles på Årsmøtet.
Det ordinære årsmøtet skal:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Behandle foreningens årsregnskap og årsberetning.
Vedta styrets godkjente oversikt over innbetalinger pr kg NOx fra virksomheter
som er tilsluttet miljøavtalen.
Vedta styrets redegjørelse for foreningens mottatte søknader om støtte til NOxreduserende tiltak og hvilke tiltak som er tildelt støtte.
Fastsette kontingent.
Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer.
Velge styreleder og styremedlemmer.
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g.

Velge revisor.

Det ordinære årsmøtet kan fastsette styregodtgjørelse.
Beslutninger treffes med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt i disse vedtekter.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.
§ 9 Styret
Styret består av 5 - 7 medlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. Styret velger
selv nestleder. Det skal velges personlige varamenn for styremedlemmene. Varamenn har
møte- og talerett på alle styremøter.
§ 10 Utmelding
Intet medlem kan tre ut av foreningen før det har vært medlem i fire år. Utmeldelse må skje
skriftlig med 6 mnd varsel.
§ 11 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtekter kan bare besluttes på årsmøtet og forslag må være sendt
foreningens styre senest 2 mnd. på forhånd.
Til gyldig beslutning kreves at minst 2/3 av de tilstedeværende medlemmer stemmer for
forslaget.
§ 12 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av foreningen må fattes på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall
av foreningens medlemmer. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.
Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om
intet valg foretas.
Foreningen kan ikke oppløses så lenge Miljøavtalene om NOx med staten er virksomme.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Foreningens kapital må
være brukt i samsvar med formålet i § 1 før beslutning om oppløsning kan skje.
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