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Vedtekter for Norsk Industriarv 
 
Vedtatt på stiftelsesmøte 4. november 2020 i Oslo 
 
 
§ 1 Foreningen 
Norsk Industriarv er en landsdekkende organisasjon. 
 
 
§ 2 Formål 
Norsk Industriarv er en organisasjon med hovedvekt på å fremme og utvikle de 
nasjonale industrianlegg som er fredet eller har nasjonal vernestatus. Anleggene er 
ved stiftelsen medlem i Industrianleggenes Fellesråd og tildeles økonomisk støtte i 
Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. 
 
Norsk Industriarv skal: 

- bidra til å sikre medlemsanleggene tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske 
og institusjonelle rammebetingelser.  
- fremme bevaring, varig vern og en bærekraftig bruk av medlemsanleggene. 
- utvikle og styrke de menneskelige ressurser og materielle vilkår knyttet til 
vernearbeidet. 
-bidra til utvidet innsikt i industrihistoriske temaer og bidra til industrihistorien 
med utgangspunkt i anleggenes egen kunnskap og erfaring. 
- styrke forståelsen for industrihistoriens næringsmessige og 
samfunnsmessige betydning i Norge. 
-bidra til godt samarbeid mellom bevaring, formidling og museal virksomhet 
ved anleggene. 
- representere medlemsanleggene overfor Stortinget, berørte departement og 
andre offentlige institusjoner. 
-arbeide for at foreningen er samarbeidspartner og høringsorgan i alle saker 
som gjelder foreningens arbeidsområde. 
-arbeide for at medlemsanleggene blir tilgjengelig for allmenheten og 
medvirke til ny bruk av anleggene, i samsvar med foreningens formål. 
-formidle kunnskap om medlemsanleggene til allmenheten. 
 
 

§ 3 Medlemskap 
Medlemmer er de 15 fredete og verneverdige industrianlegg i Norge som ved 
stiftelsen er med i Industrianleggenes Fellesråd og tildeles økonomisk støtte i 
Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.  
 
Årsmøtet kan med ¾ flertall oppta nye medlemmer som staten har gitt lik status som 
de 15 medlemsanleggene, og som har tilsvarende offentlig finansiering. 
 
Det er institusjonene som betaler kontingent som er medlem i foreningen, og 
gjennom dette har stemmerett, møterett og forslagsrett på foreningens årsmøte. Hver 
institusjon har én stemme. 
 
 
§ 4 Assosiert medlemskap 
Som assosierte medlemmer kan opptas Landsorganisasjonen i Norge (LO), LOs 
fagforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og NHOs landsforeninger.   
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Assosierte medlemmer som betaler kontingent har møterett, tale og forslagsrett på 
foreningens årsmøte. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett. 
 
 
§ 5 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 
 
 
§ 6 Årsmøte 
Årsmøtet, som holdes hvert år seinest i juni måned, er Norsk Industriarvs høyeste 

myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst fire ukers varsel, til medlemmer og assosierte 
medlemmer. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret 
seinest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for 
medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. 
 
Alle medlemmer og assosierte medlemmer som har betalt kontingent har adgang til 
årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. 
 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
Ingen institusjoner har mer enn én stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt. 
På årsmøtet kan det ikke behandles saker som ikke er oppført på sakslisten senest  
2 uker før årsmøtet.  
  
 
§ 7  Årsmøtets oppgaver 
Årsmøtet skal behandle valg av dirigent, protokollfører, og to protokollunderskrivere, 

årsmelding, revidert regnskap, innkomne forslag og fastsette kontingent for neste år. 

Årsmøtet skal behandle alle viktige, prinsipielle spørsmål for foreningens virksomhet. 

Årsmøtet skal videre velge styre, valgkomite og revisor. 
 
Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør dirigentens stemme 
utslaget. 
 
  
§ 8 Ekstraordinære årsmøter 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av 
de stemmeberettigede medlemmene krever det. 
 
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers 
varsel. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 
kunngjort i innkallingen. 
 
 
§ 9 Styret 
Foreningen ledes av et styre på 5 personer bestående av leder, nestleder og tre 
styremedlemmer, samt et varamedlem. 
 
Tre av styrets medlemmer skal komme fra medlemsanleggene. Øvrige 
styremedlemmer og varamedlem kan velges etter forslag fra anleggene. 
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Styret er beslutningsdyktig når minst tre personer inklusive varamedlem er tilstede. 
Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. 
 
Styret legger fram årsberetning, revidert regnskap og leder foreningens virksomhet. 
Kontingenter og andre midler forvaltes av styret. 
 
Styret kan oppnevne spesielle utvalg til aktuelle oppgaver og oppnevne personer til å 
utføre spesielle oppgaver. 
 
 
§ 10 Valgkomite og revisor 
Årsmøtet velger valgkomité på 3 medlemmer fra anleggene for tre år, der ikke alle 
skal være på valg samtidig. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges.  
 
Årsmøtet velger revisor 
 
 
§ 11 Vedtektsendring 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 
etter innstilling fra styret og å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de 
avgitte stemmene. 
 
 
§ 12 Opphør 
Ved opphør vil tilsvarende regler som ved endring av vedtektene tre i kraft. 
Eventuelle gjenværende midler anvendes i henhold til foreningens formålsartikkel (jfr. 
§ 2),  
 
 


