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§ 1. Navn og formål                                                                                                                                                       

 

1.1 Foreningens navn er Rørentreprenørene Norge. 

 

  1.2 Rørentreprenørene Norge er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape 

forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard 

og faglig kompetanse. Rørentreprenørene Norge skal videre virke for et godt forhold blant medlemmer, de 

forskjellige avdelinger, og mellom medlemmene og deres ansatte. 

 

 

§ 2. Medlemskap 

 

   2.10            Ordinært medlem kan det rørleggerforetak bli som har/eller oppfyller kravene til sentral godkjenning i tiltaksklasse 

2 ”Utførende” etter gjeldende bestemmelser i forskriftene til plan- og bygningsloven eller som har en faglig 

ledelse med mesterbrev / utdanning fra teknisk fagskole (KEM/VVS). 

 

Videre er det et krav for å bli medlem at faglig ansvarlig i bedriften er fast ansatt og har sitt hovedvirke i 

angjeldende foretak. 

 

Foretaket skal dokumentere minst ett års sammenhengende drift på det tidspunkt søknaden leveres. 

 

Foretaket må for øvrig forplikte seg til å overholde Rørentreprenørene Norges etiske regler. Ved søknad om 

medlemskap skal foretaket dessuten vedlegge en skatte- og avgiftsattest – ikke eldre enn 6 md. – som viser at 

forfalte, offentlige krav er betalt. 

 

   2.11 Søknaden om medlemskap i Rørentreprenørene Norge rettes til Foreningens administrasjon.  

 Administrasjonen gjennomgår søknaden med tilhørende dokumentasjon og videresender denne til lokalavdelingen 

for behandling. 

 

 Det kan gjøre unntak fra en eller flere av nevnte medlemskapskriterier i pkt. 2.10 og innvilges medlemskap 

dersom lokalavdelingen ut fra sitt kjennskap til vedkommende foretaks faglige og forretningsmessige drift finner 

det forsvarlig. 

 

   2.12 Et medlem må ikke tilhøre noen organisasjon med formål som strider mot Rørentreprenørene Norges interesser. 

Etter å ha innhentet den lokale avdelingens syn, avgjør Rørentreprenørene Norges Styre om slikt 

motsetningsforhold er til stede. 

 

 

   2.2 Æresmedlemskap. Hederstegn 

 
   2.21 Som en spesiell hedersbevisning etter særlig stor innsats for Rørentreprenørene Norge, kan Rørentreprenørene 

Norge utnevne æresmedlemmer. Utnevnelsen av æresmedlem blir foretatt av det samlede Styre og det forutsettes 

enstemmig vedtak. Dersom kandidatens lokale avdeling ikke er representert i Styret, kan en representant for 

vedkommende avdeling innkalles. Vedkommende har ikke stemmerett. Æresmedlem blir tildelt diplom og 

hederstegn i gull, og har ellers rettigheter og forpliktelser som et vanlig medlem. 

 

   2.22 Et samlet og enstemmig Styre kan gi Rørentreprenørene Norges hederstegn til særlig fortjente representanter fra 

medlemsforetak og til andre personer som har gjort Rørentreprenørene Norge store tjenester. 

 

   2.23 Æresbevisninger blir fortrinnsvis foretatt i forbindelse med en Generalforsamling. 

 

 

   2.3 Gjensidig medlemskap 

 
   2.31 Alle medlemsforetak i Rørentreprenørene Norge skal samtidig være medlem av den lokale avdelingen. 

 

   2.32 Rørentreprenørene Norge går med alle sine medlemsforetak inn som bransjeforening i Næringslivets 

Hovedorganisasjon (NHO) og forplikter seg til å overholde NHOs lover og vedtekter samt de beslutninger som i 

henhold til disse fattes i arbeidsgiverspørsmål. 
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   2.33 Alle medlemsforetak i Rørentreprenørene Norge skal stå kollektivt tilsluttet Byggenæringens Landsforening 

(BNL). Bidrag til driften av denne landsforeningen bevilges over Rørentreprenørene Norges budsjett. 

 

   2.4 Opphør av medlemskap 
 

  Et medlem kan ikke melde seg ut av Rørentreprenørene Norge før det har vært medlem i minst to år. Utmeldelse 

må skje skriftlig og med seks måneders varsel. 

 

 Hvis utmeldelse fra et foretak som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap ikke er mottatt før den dagen den 

gjeldende overenskomsten for foretaket sies opp, kan foretaket først tre ut av Rørentreprenørene Norge når den 

nye overenskomsten er utløpt. 

 

 Et medlem kan ikke tre ut under en pågående arbeidskonflikt. 

 

 Foranstående bestemmelser gjelder ikke når driften av et medlemsforetak må opphøre på grunn av sykdom, 

dødsfall, konkurs e.l. Foranstående bestemmelser gjelder dog dersom et medlemsforetak kun skifter navn, 

organisasjonsform eller foretar en annen endring som ikke forandrer foretakets reelle status. 

 

 

§ 3 Organisasjonsmessig inndeling 

 

   3.1 Valgdistrikter 

 
 Rørentreprenørene Norge har følgende valgdistrikter: 

 

 Distrikt  1.  Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard 

 Distrikt  2.  Trøndelag 

 Distrikt  3.  Hordaland, Sogn og Fjordane 

 Distrikt  4.  Rogaland 

 Distrikt  5.  Aust- og Vest-Agder 

 Distrikt  6.  Telemark, Vestfold og Buskerud 

 Distrikt  7.  Hedmark og Oppland 

 Distrikt  8.  Oslo og kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård 

 Distrikt  9.  Akershus og Østfold med unntak av kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård 

 Distrikt 10. Møre og Romsdal 

 

   3.2 Regioner 
 

   3.21 Rørentreprenørene Norge deles inn i regioner som er mest mulig sammenfallende med den til enhver tid gjeldende 

organisasjonsmessige inndeling i valgdistrikter, jf. §. 3.1. 

 

   3.22 Det enkelte styremedlem i Rørentreprenørene Norge skal ha det koordinerende ansvar for nødvendig 

kommunikasjon og samarbeid mellom avdelingene i angjeldende region og Rørentreprenørene Norge sentralt. 

Dette innebærer bl.a. en plikt for styremedlemmet til kontakt med avdelingene gjennom avholdelse av jevnlige 

møter med styrelederne i de respektive avdelinger. 

 

 Videre bør styremedlemmet i samarbeid med Rørentreprenørene Norge sentralt være ansvarlig for avvikling av 

minst ett møte i året i angjeldende region for samtlige medlemsforetak hvor faglige og næringspolitiske spørsmål 

kan diskuteres. 

 

   3.23 Innenfor de budsjettrammer og på de vilkår som Generalforsamlingen fastsetter, kan det enkelte styremedlem 

motta finansiell støtte til dekning av utgifter forbundet med den organisasjonsmessige aktivitet som forventes av 

regionens høyeste tillitsvalgt. 

 

   3.3 Avdelinger 

 
   3.31 Rørentreprenørene Norge skal i samarbeid med det enkelte styremedlem medvirke til at medlemsforetakene i 

regionen samler seg i en eller flere Avdelinger. Grensedragningen mellom de enkelte Avdelingers nedslagsfelt 

innenfor angjeldende område fastsettes av Rørentreprenørene Norges styremedlem i samråd med de berørte lokale 

styrene. 

 

   3.32 Avdelingen ledes av et stedlig valgt styre, som samtidig blir Rørentreprenørene Norges styremedlems 
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kontaktpunkt i saker som berører hele den aktuelle regionen. 

 

   3.33 Spesielle lover og bestemmelser for Avdelingen vedtas av de medlemsforetak som er knyttet til Avdelingen. For 

øvrig vises til vedtatt mal for Avdelingsvedtekter som følger som bilag til Rørentreprenørene Norges lover. 

 

 

§ 4. Generalforsamlingen 

 

   4.1 Generalforsamlingen er høyeste myndighet innen Rørentreprenørene Norge. 

 

   4.2 Ordinær Generalforsamling 

 
 Styret bestemmer tid og sted for Generalforsamlingen, som ordinært skal holdes årlig i tiden mai/juni. Innkalling 

skal skje med minst tre måneders varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 7 % av medlemmene 

er til stede. 

 

   4.3 Dersom Generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, skal de fremmøtte omgående bestemme sted og dato for 

fornyet ordinær Generalforsamling. Denne skal holdes innen tre måneder og med minst 14 dagers varsel og er 

beslutningsdyktig uavhengig av antall medlemmer som er representert. 

 

   4.40 Saker som et medlem eller en gruppe av medlemmer ønsker behandlet på Generalforsamlingen, må være sendt 

Styret innen to måneder før Generalforsamlingen finner sted. 

 

   4.41 Senest én måned før Generalforsamlingen skal Styret sende ut dagsorden sammen med årsberetning, regnskap og 

budsjettforslag og eventuelle andre forslag. 

 

   4.42 Vedtak som binder medlemmene kan bare bli fattet i saker som har vært oppført på dagsordenen. 

 

   4.43 Generalforsamlingen blir ledet av styreleder eller et annet medlem av Styret. Når Styret er inhabilt, skal 

Generalforsamlingen velge en dirigent utenom Styret. 

 

   4.5 Generalforsamlingen behandler følgende saker: 

 

 Styrets beretning. 

 Regnskap og revisorenes beretning. 

 Budsjett for kommende periode. 

 Fastsettelse av kontingent og serviceavgift etter forslag fra Styret. 

 Eventuelle lovforslag. 

 Ikrafttredelse av vedtatte lovforslag. 

 Valg. 

 Andre forslag og saker. 

 

 

   4.6 Valg 

 
   4.61 Generalforsamlingen foretar følgende valg, som foregår skriftlig og under ledelse av en representant for 

Valgkomitéen: 

 

  Styreleder, 

 Nestleder, 

 Styremedlem og/eller varamedlem fra valgdistrikt(er) hvor avdelingene innenfor samme valgdistrikt(er) ikke kan 

enes om kandidat(er) eller ikke har meldt inn valgresultatet til valgkomiteens leder innen fastsatt frist, 

 Kritisk revisor 

 Statsautorisert revisor. 

 

  4.61.1 Valgkomiteen kan forslå styreleder fra medlemsbedrift. Styreleder representerer organisasjonen samlet og er ikke 

bundet til et enkelt valgdistrikt. 

 

  4.62 Valgkomiteen kan forslå styreleder fra medlemsbedrift. Styreleder representerer organisasjonen samlet og er ikke 

bundet til et enkelt valgdistrikt. 

 

  4.63 Avdelingen(e) innenfor det enkelte valgdistrikt velger sine representanter til Rørentreprenørene Norges Styre og 
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meddeler valgresultatet til Valgkomiteens leder innen Valgkomiteens fastsatte frist. Som styremedlemmer skal 

valgdistriktets avdeling(er) velge personer som kan representere sitt medlemsforetak overfor Rørentreprenørene 

Norge. For å sikre kontinuitet i Rørentreprenørene Norges Styre og få en representativ styresammensetning, bør 

man om mulig på et tidlig tidspunkt kommunisere sine kandidater med andre valgdistrikter og Valgkomiteens 

leder, slik at eventuelle skjevheter i styresammensetningen kan unngås. 

 

 I styret skal valgdistrikt 8 være representert med totalt to personer og de øvrige distrikter med én person hver. 

Samtidig velges personlige varamedlemmer for disse. 

 

   4.64 Valgperioden er som hovedregel 2 år, men med mulighet for 1 år hvis Generalforsamlingen finner det 

hensiktsmessig, og slik at inntil 6 medlemmer av Styret vekselvis er på valg hvert år. Gjenvalg kan finne sted, dog 

slik at samme person ikke kan være medlem av Styret i mer enn 8 år sammenhengende. En valg t 

styreleder/nestleder skal likevel kunne sitte i sin funksjon i minst 4 år. Det betyr at styreleder/nestleder dermed 

kan sitte i Styret maksimalt 12 år – i så fall 8 år som styremedlem og ytterligere 4 år som styreleder/nestleder. 
 

   4.64 Valgkomitéen 

 
 Valgkomitéen består av leder og to medlemmer som alle velges for én periode av Generalforsamlingen etter 

forslag fra Rørentreprenørene Norges Styre. Etter samråd med avdelingene i distriktene, skal Valgkomiteen til 

Generalforsamlingen fremlegge innstilling på styreleder, nestleder og kritisk revisor. Den innstiller også på valg 

av statsautorisert revisor. I tilfeller hvor avdelingene ikke kan enes om valgdistriktets styremedlem(mer) eller ikke 

har meldt inn valgresultatet til Valgkomiteens leder innen fastsatt frist, skal Valgkomiteen fremme innstilling 

overfor Generalforsamlingen som i så fall treffer det avgjørende valg, jf. § 4.61. Valgkomiteen refererer for øvrig 

for Generalforsamlingen hvilke styremedlemmer og varamenn som det enkelte valgdistrikt har valgt. 

 

"I de tilfellene hvor ingen av de innstilte kandidatene fra valgdistriktene ønsker å påta seg vervet som 

styreleder/nestleder, har Valgkomiteen anledning til å foreslå sin egen leder/nestlederkandidat på 

Generalforsamlingen som må representere en medlemsbedrift. Skulle det berørte valgdistriktet motsette seg 

forslaget, har Valgkomiteen like fullt anledning til å fremme sin(e) kandidat(er) på Generalforsamlingen under 

henvisning til problemene med å få noen av de opprinnelig innstilte kandidatene til å påta seg toppvervene i 

Styret. 

Dette skjer i tilfelle på bekostning av valgdistriktets egen styrekandidat – noe Valgkomiteens leder bør gjøre 

oppmerksom på under valget". 

 

   4.7 Avstemningsregler for Generalforsamlingen 

 
   4.71 Ved både ordinær og ekstraordinær Generalforsamling blir alle saker, bortsett fra lovendringer, avgjort med 

alminnelig flertall. 

 

 Blir det stemmelikhet, er styreleders stemme den avgjørende. 

 

Medlemsforetakene avgir stemme etter en gradert stemmetyngde fra minimum 1 til maksimum 30 basert på 

innbetalt serviceavgift foregående år – 1 stemme er lik høyeste innbetalte serviceavgift delt på 30. 

 Det enkelte medlems stemmetyngde framkommer ved å dele vedkommendes andel på forannevnte sum. 

Avrunding skjer etter vanlige regler. I tilfeller hvor det rapporteres på konsernnivå når det gjelder 

andelsberegningen, blir konsernets stemmetyngde basert på dette beregningsgrunnlaget. Det er i så fall konsernet 

som disponerer antall stemmer på Generalforsamlingen, og konsernsjefen eller den han bemyndiger vil 

representere konsernet i denne sammenheng. 

 

   4.72 Medlemmer kan være representert med skriftlig fullmakt, som må være Styret i hende innen det tidspunkt som er 

angitt i innkallelsen til Generalforsamlingen. Fullmakten må lyde på firmanavn - ikke være utstedt in blanko eller 

lydende på personnavn. 

 En fullmakt kan ikke overføres videre uten skriftlig samtykke fra fullmaktsgiveren. Tilbaketrekking eller 

videreoverføring av fullmakter er ikke tillatt etter utløpet av den fastsatte innleveringsfristen for fullmakter. Ingen 

kan representere mer enn 3 fullmaktsgivere. 

 

   4.8 Ekstraordinær Generalforsamling 

 
 Med minst 8 dagers varsel kan ekstraordinær Generalforsamling innkalles av Styret, enten på grunn av Styrets 

egen og enstemmige beslutning eller etter krav fra minst fire lokale avdelinger. 
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§ 5. Lovendringer 

 

 Endringer i eller tillegg til lover kan bare bli besluttet på ordinær Generalforsamling. Til gyldig beslutning kreves 

2/3 flertall av de stemmer som er representert på Generalforsamlingen. 

 

 

§ 6. Styret 

 

   6.10 Rørentreprenørene Norge ledes av et styre som består av leder, nestleder og 9 øvrige medlemmer. Styret ledes av 

styreleder eller i dennes fravær av nestleder. Styret kan beslutte at det benyttes en annen møteleder. 

 

   6.11 Dersom den på Generalforsamlingen valgte styreleder og/eller nestleder av tvingende årsaker finner å måtte trekke 

seg som tillitsvalgt - eller faller fra - har Styret innenfor egne rekker anledning til å velge ny styreleder og/eller 

nestleder, som i så fall fungerer frem til neste Generalforsamling. 

 

 Dersom det gjelder valg av ny styreleder, skal som hovedregel den på Generalforsamlingen valgte nestleder tre 

inn i vedkommendes sted. 

 

 Dersom en menig styrerepresentant fraflytter sitt valgdistrikt, skal dens personlige varamedlem automatisk overta 

vedkommendes plass i Styret. 

 

 Fraflytter styreleder og/eller nestleder sitt valgdistrikt, skal personlig varamedlem automatisk representere 

valgdistriktet i Styret. Styreleder og/eller nestleder skal i Styret representere det valgdistrikt vedkommende er 

tilflyttet, mens valgt representant for distriktet trer inn som varamedlem. 

 

 Hvis styreleder flytter til et distrikt, hvis representant er nestleder, eller omvendt, skal vedkommende fram til 

første Generalforsamling ikke representere distriktet, men beholde sitt styreverv. 

 

   6.20 Styret skal vurdere og foreløpig godkjenne det årlige regnskap i forbindelse med organisasjonens drift. 

 

   6.21 Styret kan fastsette serviceavgiften skjønnsmessig for de medlemmer som ikke innen 14 dager etter at de er 

anmodet om det, har sendt inn oppgave over antall sysselsatte, utbetalt lønn og omsetning for foregående år. 

 

 Det kan ikke kreves omberegning av fastsatt serviceavgift på grunnlag av oppgaver som er kommet for sent inn. 

 

   6.22 Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer er til stede. I styremøter har hvert medlem én 

stemme. Styret fatter beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 

 

   6.23 Rørentreprenørene Norge tegnes av Styrets styreleder sammen med et styremedlem. 

 

   6.24 "Styret ansetter den daglige leder og utarbeider instruks for stillingen." 

 

   6.30 Styret innkalles når styreleder eller minst tre styremedlemmer ønsker det. 

 Ordinært skal Styret møtes fire ganger i året – en gang hvert kvartal.. 

 

   6.40 Styret har sitt sete i Oslo-området og bestemmer for øvrig selv sin forretningsorden. 

 

 

§ 7. Eksklusjon, suspensjon eller mulkt 

 

   7.1 Et medlem som gjentatt eller grovt overtrer Rørentreprenørene Norges lover, Rørentreprenørene Norges etiske 

regler eller som handler mot lovlig fattede beslutninger eller som på annen måte opptrer utilbørlig i forhold som 

berører Rørentreprenørene Norge, kan etter beslutning i Styret fratas medlemskapet for en bestemt periode 

(suspensjon) eller for ubestemt tid (eksklusjon). Vedkommende medlemsforetak og eventuelt foretakets 

lokalavdeling skal få anledning til å uttale seg før saken avgjøres. 

 

 Ved forhold som nevnt ovenfor kan Styret i tillegg til eller i stedet for angitte reaksjonsmåter ilegge 

medlemsforetaket en mulkt på minimum kr 5000 og maksimum på et beløp stort 2 ganger Folketrygdens 

grunnbeløp. Mulkten tilfaller Rørentreprenørene Norge. 

 

   7.2 Vedtak om eksklusjon, suspensjon eller mulkt kan ikke overprøves av domstolene, men vedkommende foretak 

kan påklage vedtaket til Rørentreprenørene Norges Generalforsamling som kan prøve alle sider ved saken. Klage 
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har ikke oppsettende virkning. 

 

   7.3 Medlemskap kan strykes med øyeblikkelig virkning ved restanse av kontingent eller andre uoppgjorte økonomiske 

forpliktelser overfor Rørentreprenørene Norge eldre enn 3 måneder. 

 

   7.4 Et medlem som er ekskludert iht. §§ 7.1 eller 7.3 ilegges en karantenetid på 2 år før eventuelt medlemskap igjen 

kan bli aktuelt. 

 

 

§ 8. Oppløsning 

 

   8.1 Rørentreprenørene Norge kan bare bli oppløst ved vedtak på Generalforsamlingen eller ved uravstemning. På 

Generalforsamlingen må minst 2/3 av de representerte stemmer være avgitt for et oppløsningsforslag. Ved 

uravstemning må ikke flere enn 1/3 av de firmaer som er medlemmer av Rørentreprenørene Norge motsette seg 

oppløsningsforslaget. 

 

   8.2 Dersom oppløsning av foreningen er vedtatt, skal Rørentreprenørene Norges midler stå urørt i 4 år i påvente av at 

det eventuelt blir dannet en ny forening av samme art og med lignende formål som Rørentreprenørene Norge. 

Midlene blir så overført til den eventuelle nye foreningen. Dersom en slik forening ikke blir dannet, overføres 

midlene til NHO etter utløpet av de 4 år. 

 

   8.3 Det siste Styret som fungerer, ordner med det som er praktisk nødvendig i forbindelse med oppløsningen. 
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GRUNNLEGGENDE ETISKE REGLER FOR RØRENTREPRENØRENE NORGES MEDLEMMER 
 
 

MÅLSETTING 

Reglene søker å sikre at Rørentreprenørene Norges medlemsmasse får et godt renommé i samfunnet, og at medlemsforetaktene 

oppfattes som troverdige, kvalitetsbevisste, samfunnsnyttige og dermed lønnsomme. Reglene skal kunne brukes som et underlag for 

det enkelte medlemsforetaks egne etiske regler, og i tillegg benyttes i alle forhold medlemsforetakene imellom og i foretakenes 

forhold til forretningsforbindelser, offentlige myndigheter og organisasjoner. Det forutsettes at ledelsen i hvert enkelt medlemsforetak 

har evne og vilje til å stå for de etiske prinsipper som er nedfelt i reglene. 

 

 

FORHOLD TIL KOLLEGER 

Medlemmene skal omtale sine kolleger på en respektfull og saklig måte, og ikke ved opptreden eller uttalelser skade kollegers 

omdømme. 

 

MEDLEMMENES OPPTREDEN 

Medlemmene skal i utøvelsen av sin virksomhet, og hver for seg, gjøre sitt beste for å holde rørleggerbransjens anseelse på et høyt 

nivå. De skal i all sin ferd søke å bibringe allmennheten en korrekt forståelse for standens arbeid og motvirke villedende 

fremstillinger. Medlemmene skal, i relasjon til egne og andres ansatte, vise en dannet opptreden. 

 

KVALITET 

Medlemsforetakene skal ved gjennomføring av prosjekter aktivt medvirke til at kundene får klarlagt og best mulig oppfylt sine 

forventninger til det ferdige produkt. Medlemmer skal utføre sitt arbeid i overensstemmelse med sunne økonomiske, tekniske og 

faglige prinsipper. 

 

MILJØ- OG VERNEARBEID 

Medlemmene skal ved utførelsen av sitt arbeid sikre medarbeidernes og utenforståendes liv og helse, og samtidig ivareta det ytre og 

indre miljø. 

 

PLANER, TEGNINGER mv. 

Andres eiendomsrett til planer, tegninger og idéer skal respekteres. 

 

OVERHOLDELSE AV KONKURRANSEREGLER 

Intet medlem må, etter at forutsetningene for en konkurranse er fastsatt, fravike disse for å tilegne seg arbeid. Foretakene må heller 

ikke i strid med konkurranselovgivningen avtale/praktisere markedsdeling, prissamarbeid eller annen ulovlig konkurranseregulering. 

Ved konkurranse om underentrepriser/leveranser til et medlemsforetak, skal forutsetningene for konkurransen fastsettes på forhånd, 

og medlemsforetaket skal deretter ikke fravike disse. 

 

PROVISJON, GAVER etc. 

Intet medlem må, for derved å oppnå en fordel, yte provisjon, gaver eller lignende til noen som er interesserte parter eller som har 

innstillende eller bestemmende myndighet ved bortsettelsen av et arbeid eller ved avgjørelsen av løpende saker under arbeidets gang. 

Intet medlem må motta slike ytelser som nevnt ovenfor fra en underentreprenør eller en leverandør som vilkår for at denne skal få 

leveransen/entreprisen. 

 

REKRUTTERING 

Medlemmene må ikke på utilbørlig måte tilegne seg ansatte fra andre entreprenører. 

 

OVERTREDELSE 

Ved overtredelse av disse etiske regler kan Rørentreprenørene Norges lovfestede straffereaksjoner iverksettes, jf.  Rørentreprenørene 

Norges lover § 8.1. 

 

Vedtatt av NRLs Generalforsamling 30. mai 1997, med endringer fra Generalforsamlingene 25. mai 2004. 
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 Bilag 1 

 

 

 

MANDAT FOR KRITISK REVISOR 

 

Kritisk revisor velges av Rørentreprenørene Norges Generalforsamling i henhold til Rørentreprenørene Norges lover, §§ 4.61 og 

4.63. 

 

Kritisk revisor skal vurdere om det har vært samsvar mellom Generalforsamlingens vedtak og Styrets disposisjoner i perioden. Det 

er i denne forbindelse nødvendig at han til grunn for sin vurdering får seg tilsendt samtlige referater fra de styremøtene som 

refererer seg til perioden. Det er videre ønskelig at kritisk revisor i den utstrekning det er mulig mottar kvartalsvis rapport fra den 

valgte, statsautoriserte revisor med eventuell påpeking av forhold som bør tas opp til nærmere vurdering. 

 

Kritisk revisor skal ikke overprøve det som den valgte, statsautoriserte revisor har kontrollert og vurdert, det vil si det juridiske, 

regnskapstekniske og bedriftsøkonomiske ved regnskapet og som den statsautoriserte revisor har lagt til grunn for sin innberetning 

overfor Generalforsamlingen. 

 

Beretningen om vurderingsresultatet avgis skriftlig via Styret overfor Generalforsamlingen. 

 

 

 

 

 Bilag 2 

 

 

 

MANDAT FOR VALGKOMITEEN 

 

Under henvisning til Rørentreprenørene Norges lover § 4.63 skal Valgkomiteen ved sin innstilling overfor Generalforsamlingen 

påse at man ved valg av formann og nestformann og eventuelle styremedlemmer, foruten personlige egenskaper og engasjement, 

tar hensyn til at valget skal gi et representativt uttrykk for medlemsmassens struktur. Valgkomiteen fastsetter en frist for 

NRL-Avdelingen(e) innenfor de respektive valgdistrikter til å innrapportere sine valg av styrerepresentanter. I god tid før 

Generalforsamlingen skal Valgkomiteen avholde et møte, slik at man nøye og samvittighetsfullt kan fremkomme med en 

innstilling som er i tråd med forannevnte målsetting. Valgkomiteens innstilling sammen med en oversikt over de styremedlemmer 

som er valgt inn fra distriktene, skal sendes ut sammen med sakspapirene til Generalforsamlingen. 
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Revidert i styremøte den 15.2.2018 

 

STANDARD VEDTEKTER FOR RØRENTREPRENØRENE NORGES AVDELINGER 

 

 

§ 1. Navn og formål 

 

1.1 Avdelingen inngår som en organisasjonsmessig del av Rørentreprenørene Norge. 

 

 Dens navn er  

 

 Rørentreprenørene Norge - NN 

 

   1.2 Avdelingen skal være et aktivt bindeledd mellom Rørentreprenørene Norge sentralt og medlemsforetakene. 

  

   1.3 Avdelingen skal ivareta medlemsforetakenes økonomiske og faglige fellesinteresser. Den skal være 

medlemsforetakenes næringspolitiske organ overfor bl.a. de lokale myndigheter, leverandører og kundegrupper. 

Avdelingen skal virke for et godt forhold blant Rørentreprenørene Norges medlemmer og mellom medlemmene 

og deres ansatte. 

 

 

§ 2. Avdelingens vedtekter 

 

 Avdelingens vedtekter må ikke stride mot Rørentreprenørene Norges lover. 

 

 

§ 3. Medlemskap 

 

   3.1 Alle Rørentreprenørene Norges medlemmer skal være medlem i Avdelingen. 

 

   3.2 Foretak innenfor samme konsern skal hver for seg være medlem av Avdelingen. 

 

 

§ 4. Årsmøte 

 

   4.1 Innenfor Avdelingen har Årsmøtet høyeste myndighet. Medlemsforetakene har lik stemmetyngde. 

 

   4.2 Avdelingens Styre bestemmer tid og sted for Årsmøtet, som ordinært bør holdes hvert år innen midten av mars av 

hensyn til vedtakelse av eventuelle saker som ønskes brakt inn for Rørentreprenørene Norges Generalforsamling. 

 

   4.3 Innkalling til Årsmøtet skal skje skriftlig med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker som ønskes behandlet på 

Årsmøtet må være Styret i hende senest 2 uker før Årsmøtet. Innkomne forslag skal sendes til medlemsforetakene 

senest én uke før Årsmøtet. 

 

   4.4 Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av medlemsforetakene (eller minimum 10) er representert ved 

fremmøte. Årsmøtet kan bare treffe vedtak i de saker som er ført opp på dagsordenen. 

 

   4.5 Dersom Årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, skal Styret straks innkalle til nytt Årsmøte. Dette skal holdes innen 2 

- to - måneder og med minst 2 ukers varsel, og er beslutningsdyktig uavhengig av antall medlemmer som er 

representert. 

 

   4.6 Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

 

 Styrets beretning. 

 Regnskap. 

 Budsjett. (Fastsettelse av kontingent.) 

 Møtedatoer for kommende periode. 

 Valg av Styre med 

 Styreleder, 

 Nestleder, 

 Minst 3 styremedlemmer 

 Valg av valgkomité. 
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 Årsmøtet skal dessuten foreslå representant til Rørentreprenørene Norges Styre samt varamann for denne. 

 

   4.7 Det føres protokoll fra Årsmøtet som sendes Avdelingens medlemmer og Rørentreprenørene Norge sentralt. 

 

 

§ 5. Avdelingens Styre 

 

   5.1 Valgkomitéen fremmer forslag til Styre som velges av Årsmøtet for én periode av gangen.  

 

 Valgkomitéen bør ta hensyn til kontinuitet i Styret. Styret skal så vidt mulig bestå av representanter for 

(by)områdene ...... for å sikre en god geografisk representasjon i Styret og således ivareta alle medlemsforetakenes 

ulike lokale interesser. Det er dessuten viktig av hensyn til kommunikasjon med Rørentreprenørene Norge sentralt 

at Avdelingens representant i Rørentreprenørene Norges sentralstyre om mulig også velges inn i Avdelingsstyret. 

 

   5.2 Styret fungerer som kontaktorgan for Rørentreprenørene Norges sentrale organer og er i valgperioden 

hovedansvarlig for Avdelingens daglige drift. Styret skal markere Avdelingens (eventuelt Rørentreprenørene 

Norges) standpunkter overfor de stedlige myndigheter, institusjoner, leverandører, kundegrupper og andre lokale 

organisasjoner. 

 

   5.3 Avdelingsstyret blir innkalt når styreleder eller flertallet av styremedlemmene ønsker det. 

 

   5.4 Det føres protokoll for hvert styremøte. 

 

 

§ 6. Medlemsmøter 

 

   6.1 For å holde vedlike kontakten blant medlemmene innenfor Avdelingens næringsområde, innkaller Styret til 

medlemsmøte minst 4 ganger i året. Årsmøtet regnes som medlemsmøte. 

 

   6.2 Referat fra medlemsmøtene sendes Avdelingens medlemmer. 

 

 

§ 7. Avdelingens finansiering 

  

 Avdelingen mottar et årlig driftstilskudd fra Rørentreprenørene Norge sentralt som vedtas av Styret basert på 

foreningens økonomiske stilling og Styrets fastsatte kriterier for refusjon. 

 

 Avdelingens drift skal forøvrig være selvfinansierende. 

 

 

§ 8. Disiplinærforhold 

 

 Såfremt et medlem opptrer i strid med Avdelingens vedtekter, Rørentreprenørene Norges lover og etiske regler, 

skader Avdelingens interesser, eller unnlater å etterkomme de av Avdelingens trufne beslutninger, skal 

Avdelingens Styre forelegge forholdet for Rørentreprenørene Norges Styre sentralt som avgjør om det skal 

behandles som disiplinærsak i henhold til Rørentreprenørene Norges lover § 8. 

 

 

§ 9. Oppløsning 

       

 Avdelingen kan som organisasjonsmessig del av Rørentreprenørene Norge ikke oppløses eller endres uten i 

samsvar med Rørentreprenørene Norges lover.  

 
 


