
1 

 

2013-09-09 

Vedtekter for Svinesundskomitéen 

§ 1 FORMÅL 

Svinesundskomitéen er et forum som skal fremme nordisk samarbeid, med et spesielt fokus på Sverige og Norge. 

Foreningen er et forum for jevnlig kontakt mellom kommunene i grenseregionen og region/fylkeskommune, og har som 

formål å fremme og aktivt legge til rette for økt samarbeid. 

Målet for Svinesundskomitéen er å arbeide for å utvikle grenseområdet Østfold – Västra Götaland til den mest levedyktige 

skandinaviske grenseregionen. Komitéen skal aktivt arbeide med å se grensen mellom Sverige og Norge som en mulighet, 

og ikke som et hinder. 

Komitéen skal samarbeide med det formål å fremme bærekraftig utvikling og vekst i grenseregionen basert på historisk, 

kulturell og språklig tilhørighet og felles regional utviklingsinteresse. 

Det organisatoriske målet er å utvikle og utvide det grenseregionale samarbeidet slik at det blir tilpasset eksisterende og 

nye regionale strukturer, geografiske så vel som administrative, på svensk og norsk side av grensen. 

§ 2 VIRKSOMHETEN 

Virksomheten i Svinesundskomitéen har som mål å bidra til økt samarbeid, og å ta initiativ til tiltak som fremmer det 

nordiske samarbeidet. 

Virksomheten kan deles inn i ulike områder: 

- Arbeide for en dynamisk, konkurransedyktig og miljømessig bærekraftig utvikling. 

- Utvikle regionen til en møteplass uten grenser. 

- Bidra til å forsterke den historiske, kulturelle og språklige tilhørigheten. 

- Gjøre det enklere for innbyggerne og næringslivet å bo, arbeide, studere og drive virksomhet.  

- Synliggjøre Svinesundskomitéen som en viktig grenseoverskridende politisk samarbeidsarena. 

 

Oppdragsvirksomhet for medlemmene kan finne sted hvis oppdraget er i samsvar med komitéens generelle formål. 

Virksomheten gjennomføres over et bredt arbeidsfelt og finansieringen av virksomheten består av årlige avgifter, bidrag 

fra støtteorganisasjoner, oppdragsvirksomhet, støtte fra EU til prosjekter, osv. 

Hvis det foreligger særlige grunner, kan foreningen eie fast eiendom i Norge og Sverige. Før det fattes beslutning i dette 

spørsmålet, dvs. kjøp av fast eiendom, skal samtlige medlemmer forespørres og stille seg positive.  
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§ 3 SETE 

Styret har sitt sete i Uddevalla, Sverige. 

Styret skal avgjøre hvor virksomhetens administrasjon skal lokaliseres. 

§ 4 JURIDISK FORM 

Svinesundskomitéen utgjør et kommuneförbund og er en åpen, ideell forening for kommuner, kommuneförbund, 

landsting/regioner og fylker samt kommunalförbund i henhold til svensk lov og kommunale regioner i Norge. 

§ 5 FORENINGENS NAVN 
Kommuneförbundets navn er Svinesundskomitéen. 

§ 6 GEOGRAFISK OMRÅDE 

Svinesundskomitéen har sitt geografiske virkeområde i grenseområdet mellom Norge og Sverige. Kommuner, 

landsting/regioner, kommuneförbund og kommunalförbund i henhold til svensk lov, og kommunale regioner i henhold til 

norsk lov, som opererer innenfor det geografiske området Västra Götalands län og Østfold fylke, kan bli medlemmer. 

§ 7 MEDLEMSKAP 

Kommuner, kommuneförbund, fylker, landsting/regioner og kommunalförbund i henhold til § 6 kan søke om medlemskap. 

Styret avgjør om medlemskap skal innvilges. 

Medlemskap forutsetter at den vedtatte årsavgiften er betalt. Allerede betalt avgift refunderes ikke ved utmelding. 

Ethvert medlem som ikke betaler årsavgiften som fastsatt av årsmøtet, kan utelukkes fra foreningen. 

Hvis et medlem ønsker å melde seg ut av foreningen, skal dette skje skriftlig.  Medlemmet forblir et fullverdig medlem av 

foreningen kalenderåret etter at søknaden ble innlevert. 

Medlemmer som forlater foreningen, er forpliktet til i å delta i finansieringen av aktivitetene som vedtas på årsmøtet, i ett 

år etter fratredelse eller uteslutning. 

Styret kan, om det skulle foreligge særlige grunner, enes om vilkårene for dette med medlemmet som ønsker å melde seg 

ut.  

 
§ 8 FINANSIERING 

Svinesundskomitéens virksomhet finansieres gjennom årsavgifter, bidrag og oppdrag. Årsavgiften bestemmes på 

årsmøtet. 

Foreningen bør aktivt søke bidrag fra organisasjoner som støtter foreningens formål, og fremmer nordisk og 

grenseregionalt samarbeid. Foreningen bør dessuten aktivt søke EU-støtte som delfinansiering for ulike typer prosjekter. 

Medlemmene kan gi foreningen fullmakt til å gjennomføre prosjekter, søke EU-støtte, osv. 

Foreningen kan engasjere seg i oppdragsvirksomhet og kreve en rimelig kompensasjon for dette. 

§ 9 ÅRSMØTE 

Det skal avholdes ordinært årsmøte innen utgangen av juni. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Det kan kalles 

inn til ekstraordinært årsmøte hvis minst én tredel av medlemmene krever dette. 
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§ 10 VALG AV STYRE – SVINESUNDSKOMITÉEN 

Foreningens anliggender ivaretas av et styre. Styrets størrelse bestemmes av antall medlemmer. Hvert medlem skal ha 

minst én representant i styret. Styret skal bestå av minst fem representanter. Det skal utnevnes vararepresentant for hver 

representant. 

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg. 

Representanter og vararepresentanter nomineres av medlemsorganisasjonene. Dersom en representant eller 

vararepresentant fratrer under mandatperioden, skal suppleringsvalg foretas av det berørte medlemmet.  

§ 11 STYRET – SVINESUNDSKOMITÉEN 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets representanter er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders 

stemme avgjørende. 

Reservasjoner, spesielle uttalelser, skal legges ved protokollen. 

Styret skal utarbeide egen instruks for arbeidet. Instruksen skal forelegges årsmøtet. Styret bør fastsette instruks for 

ledende funksjonærer. 

§ 12 STEMMETALL 
Hver representant har én stemme. 

Stemmerett har den/de som representerer et medlem som har fullført betaling av medlemskap. 
 
 
§ 13 ÅRSMØTE 
På årsmøtet skal følgende behandles: 

§ 1. Årsmøtet åpnes av styrets leder eller nestleder 

§ 2. Godkjenning av dagsorden 

§ 3. Fastsettelse av stemmelisten 

§ 4. Spørsmålet om møtet er riktig utlyst 

§ 5. Valg av møteleder 

§ 6. Valg av sekretær 

§ 7. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

§ 8. Styrets årsberetning inklusive regnskap 

§ 9. Revisjonsrapport 

§ 10. Fastsettelse av balanseoppstilling 

§ 11. Spørsmålet om styrets ansvarsfrihet 

§ 12. Fastsettelse av antall styrerepresentanter og vararepresentanter 

§ 13. Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter 

§ 14. Valg av leder og nestleder 

§ 15. Valg av revisorer og vararevisorer 

§ 16. Valg av medlemmer til valgkomiteen 

§ 17. Fastsettelse av handlingsprogram 

§ 18. Fastsettelse av instruks 

§ 19. Fastsettelse av budsjett 

§ 20. Fastsettelse av årsavgifter 

§ 21. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor  

§ 22. Øvrige saker og forslag som er meldt senest 30 dager før møtet  

§ 23. Møtet avsluttes 
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§ 14 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

Skriftlig årsmøteinnkalling med fullstendig saksliste skal sendes medlemmene senest 20 dager før møtet. 

Innkallingen kan sendes via e-post dersom et medlem ønsker det. 

§ 15. STYREMØTE 

Styret bestemmer tid og sted for sine møter. Styremøte holdes når styrelederen finner det nødvendig, eller 

minst to representanter krever det. 

§ 16. FIRMATEGNING 

Styret er foreningens stedfortreder og kan tegne foreningens firma. Styret kan oppnevne representanter 

som i fellesskap tegner foreningens firma.  Styret kan også delegere til styrets leder, nestleder og ansatt 

funksjonær, to i fellesskap, å tegne dens firma. I tillegg kan det pekes ut en ansatt, eller en administrativ 

ressurs som Svinesundskomitéen har engasjert, som firmategner for den løpende driften. 

§ 17. REVISORER 

For kontroll av styrets forvaltning og foreningens regnskap, skal det hvert år på årsmøtet velges for en 

periode frem til neste årsmøte er avholdt, minst to revisorer, med like mange stedfortredere. 

§ 18. REGNSKAP 
Foreningens regnskap skal omfatte kalenderåret. 

§ 19. REVISJON 

Innen tre måneder etter regnskapsårets utgang skal styret overlevere årsberetning og årsregnskap for det siste årets 

forvaltning til revisorene. Deretter skal revisorene innen én måned legge frem sin revisjonsberetning. 

§ 20. VALGKOMITÉ 

Det skal oppnevnes en valgkomité med minst tre medlemmer, hvorav én skal være leder og også kalle inn til møtene. 

Det påhviler valgkomitéen å foreslå godtgjørelse til styret og revisorer. 

§ 21. PROTOKOLL 

På årsmøter og styremøter skal det føres protokoll. Protokollen skal på årsmøtet underskrives av styreleder og to 

deltakere, og på styremøtene av styreleder og to styrerepresentanter.  

§ 22. ENDRING AV VEDTEKTER 
Foreningens vedtekter kan endres på ordinært årsmøte. 

Endring av vedtektene krever tilslutning fra minst to tredeler av de fremmøtte medlemmene på årsmøtet, og disse må 

representere to tredeler av medlemmene. 

§ 23. OPPLØSNING 

For oppløsning av foreningen kreves det vedtak på to påfølgende møter, hvorav ett skal være ordinært årsmøte. Det skal 
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gå minst tre måneder mellom møtene. Ved det andre møtet skal samme majoritet som gjelder for endring av foreningens 

vedtekter, foreligge for at foreningen skal oppløses. Årsmøtet bestemmer hvordan foreningens eiendeler skal disponeres 

ved oppløsning. 

Vedtektenes ikrafttreden 

Disse vedtektene ble vedtatt ved konstituerende møte 2013-10-11 i Bengtsfors. 

(Svinesundskommittén stadgar (SV)) 
 


