
VEDTEKTER 
FOR 

MAJORSTUEN GÅRDEIERFORENING 
Org nr 999 164 994 

(Sist oppdatert på årsmøte 20. november 2018) 
 
 

§ 1 Foreningens navn 

Foreningens navn er Majorstuen Gårdeierforening. Foreningen ble stiftet 12. september 2012 
 

§ 2 Formål 

Majorstuen Gårdeierforening er en medlemsorganisasjon som har til formål å ivareta interessene til bedrifter 
og privatpersoner som eier eller driver bygårder og/eller næringslokaler i Majorstuen-området mellom Frøen 
og Slottsparken i Oslo, og med et særlig interesseområde for bygårder med næringslokaler med adresse i eller 
nær Bogstadveien, Hegdehaugsveien og Valkyriegata. 

 

De viktigste arbeidsområdene for foreningen er å: 
a) organisere et spleiselag for legging av granitt og etablering av varmeanlegg på fortau i Bogstadveien, 

Hegdehaugsveien og Valkyriegata, herunder drift av anlegget samt alt som står i naturlig tilknytning til 
dette 

b) planlegge og gjennomføre felles profilerings- og markedsføringstiltak, herunder merkevarebygging 
c) identifisere og foreslå tiltak av felles interesse innen drift og innkjøp 
d) fremme en sunn utvikling for medlemmene og deres bransje 
e) hevde bransjens interesser overfor myndigheter og andre interessenter som samlet sett danner bransjens 

rammevilkår 
f) utvikle medlemsfordeler og rekruttere nye medlemmer 
g) bistå medlemmer, i den grad organisasjonen har kapasitet, med veiledning i spørsmål av faglig, juridisk, 

økonomisk, markedsmessig eller lignende art 
h) legge til rette for samarbeid mellom medlemmene 
i) sørge for god informasjon internt og eksternt 
j) fremme kollegialt samhold og samarbeid innenfor bransjen og virke for medlemmenes sosiale, 

markedsmessige og økonomiske rammebetingelser 
k) fremme kontakt og samarbeid med beslektede organisasjoner og institusjoner 
l) representere medlemmene og bransjen nasjonalt og internasjonalt 

 

§ 3 Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 
 

§ 4 Medlemmer 

Styret godkjenner alle nye medlemmer. 
Alle bedrifter og privatpersoner som eier eller driver bygårder og/eller næringslokaler i Majorstuen-området 
fra Frøen til Slottsparken i Oslo, og som gir sin tilslutning til foreningens formål, kan søke medlemskap. 

 
Æresmedlemmer utnevnes av styret. 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Foreningen. 
 

§ 6 Medlemskontingent og utmelding 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Årsmøtet kan fastsette ulike kontingenter for ulike 
typer av medlemsskap.  Medlemmer som har utestående med foreningen for mer enn ett år, 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 utestående er betalt. 

 
Utmelding av organisasjonen skal skje skriftlig til styret innen utgangen av mars og vil ha virkning 



fra og med førstkommende 1. juli. Et uttredende medlem har ikke krav på andel av foreningens formue og 
mister retten til å bruke foreningens logo og merker. 

 

Styret kan dispensere fra bestemmelser om kriterier for medlemskap og utmelding. Styrets vedtak om 
dispensasjon kan klages inn for årsmøtet av styremedlemmer eller andre medlemmer i foreningen. 

 

Dersom et medlem ikke lenger oppfyller kriterier for medlemskap eller handler i åpenbar strid med foreningens 
interesser, kan vedkommende medlem ekskluderes etter vedtak i styret. Vedtak om eksklusjon må være fattet 
med minst 2/3 flertall i et fulltallig styre etter at det medlem det gjelder, er gitt adgang til å uttale seg. Slikt 
vedtak kan klages inn for behandling i årsmøtet. Endelig vedtak om eksklusjon gir ikke den ekskluderte rett til å 
kreve andel av foreningens formue. 

 

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt 
arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og 
regnskap. 

 
§ 8 Årsmøte 

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av desember måned, er foreningens høyeste myndighet. 
Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene. 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 stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én 
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før 
årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare 
tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten. 

 

§ 9 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt møteleder. 
 

§ 10 Stemmegivning 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 oppgitte stemmene, foretas 
bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

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 ved loddtrekning. 



§ 11 Årsmøtets oppgaver: 

Årsmøtet skal: 

1. Behandle Foreningens årsmelding 
2. Behandle Foreningens regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
4. Fastsette kontingent 
5. Vedta foreningens budsjett 
6. Velge Foreningens styre 
7. Velge Foreningens revisor 

 
Dersom foreningens økonomiske aktivitet er under de lovmessige grensene som tilsier revisjonsplikt, står 
årsmøtet fritt til å avgjøre om regnskapene skal revideres eller ikke. Dersom årsmøtet beslutter at regnskapet 
ikke skal revideres, blir konsekvensen at behandlingen av regnskapene under punkt 2 blir gjennomført på ikke- 
revidert basis. 

 

§ 12 Ekstraordinære årsmøter: 

Ekstraordinære årsmøter avholdes 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. 
 

§ 13 Styret 

Foreningen ledes av et styre på 2-5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styrets leder 

velges for ett år av gangen og kan kun velges blant styrets medlemmer, inklusiv leder. Styremedlemmene 

velges for 2 år av gangen. 

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 i henhold til de til enhver tid 

gjeldende instrukser og bestemmelser. 
4. Representere Foreningen utad. 

 

Styret skal holde møte etter anmodning av styreleder eller av et flertall av styrets medlemmer. 
 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 
stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

 

§ 14 Vedtektsendring 

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. 

 
§ 15 Oppløsning 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 
flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. 

 
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning 
og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om 
vedtektsendring, jfr. § 14. 

 
*  * * 


