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Vedtekter pr den 01.01.2019 for: 
  

 
 
 
 

§ 1 FORENINGENS NAVN OG STIFTELSE 
Foreningens navn er Den norske konsulentforening – konsulentforeningen.no. 
Den norske konsulentforening – konsulentforeningen.no er stiftet 08.12.2011 i Oslo med 
organisasjonsnummer 997 721 047 
  

§ 2 FORENINGENS FORMÅL 
Den norske konsulentforening – konsulentforeningen.no er partipolitisk uavhengig og har som formål å bidra 
til økt kompetanse og profesjonalitet for alle som arbeider med konsultativ virksomhet, herunder skal 
foreningen bidra med nettverk, fellesskap, rådgivning, kurs, opplæring, hjelpemidler og support til 
medlemmene. Foreningen skal videre være en aktiv aktør for å fremme medlemmenes konsultative 
virksomhet. Foreningen vil videre investere i og forvalte selskaper, nettkonsepter, kurs og 
kompetanseprogram som bidrar ti l at faglig konsultativ kompetanse av høy kvalitet kan leveres på 
hensiktsmessige og kundetilpassede måter i bedriftsmarkedet og overfor offentlig sektor.   
 

§ 3 JURIDISK PERSON 
Den norske konsulentforening – konsulentforeningen.no er en selvstendig juridisk enhet, organisert som en 
forening, med de rettigheter og forpliktelser for de ulike medlemskapsordninger som følger av de til enhver 
tid gjeldende vedtekter.  
 

Det enkelte medlem av Den norske konsulentforening – konsulentforeningen.no hefter ikke for foreningens 
forpliktelser. Ethvert medlems økonomiske ansvar er begrenset til plikten ti l å betale medlemskontingent for 
avtalt medlemsperiode, herunder for det avtalte medlemskapsnivå.  

§ 4 HOVEDKONTOR 
Foreningens hovedkontor ligger i Oslo. 
 

§ 5 MEDLEMSKAPSORDNINGENE OG MEDLEMSKAPSNIVÅENE: 
Foreningen har følgende medlemskapsordninger; 
 

5.1: BRUKERMEDLEMSKAP, herunder fordelt på 3 ulike brukermedlemskapsvarianter; 
a) Brukermedlemskap for prøveperiode (Et personlig brukermedlemskap i en avtalt prøveperiode) 
b) Personlig brukermedlemskap (Individuelt medlemskap – for 1 person) 
c) Firma brukermedlemskap (Når et konsulentselskap tegner medlemskap for selskapet og en eller flere brukere) 
 

Alle ovennevnte former for brukermedlemskap gir følgende medlemsfordeler, rettigheter og begrensninger:  
 

● medlemstilgang ti l www.konsulentforeningen.no med eget brukernavn og passord og herunder fri tilgang  
   til medlemsinnhold, hjelpemidler, dokumentmaler, spørsmål og svar baser med mer 
● tilgang til kurs, seminarer, support, assistanse, medlemsfordeler og tilknyttede fagmiljøer og ressurser ti l  
   medlemsrabatterte priser og vilkår slik det til enhver tid er beskrevet på www.konsulentforeningen.no. 
 

Enhver som overholder, forholder seg til og aksepterer foreningens vedtekter, og som har betalt 
medlemskontingent, kan inneha et brukermedlemskap.  
Et brukermedlemskap gir ikke møterett, talerett eller stemmerett på foreningsmøtet. 
 
5.2: ASSOSIERT MEDLEMSKAP  
Assosiert medlemskap kan innehas av enkeltpersoner (Personlig assosiert medlemskap), samt 
organisasjoner og bedrifter (Firma assosiert medlemskap). For nye assosierte medlemmer gis Assosiert 
medlemskap normalt som et prøvemedlemskap for en avtalt test -periode. 
 

Et Assosiert medlemskap fordrer godkjennelse i foreningsmøtet etter forutgående søknad. 
 

Assosiert medlemskap fordrer at det assosierte medlem bidrar med utvikling eller drift av foreningen 
innenfor områder som er fundamentert i selskapets formålsparagraf og strategiske hovedplan. 
Assosiert medlemskap fordrer ti ltredelse til særskilt skriftlig «Assosiert medlemskapsavtale».  
 
Assosiert medlemskap gir møte-, tale og stemmerett for det "Personlige assosierte medlem", samt for en 
avtalt representant i virksomhet som innehar "Firma brukermedlemskap".   
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Stemmeretten gjelder med 1 - en - stemme på foreningsmøtet pr assosiert medlemskap, uavhengig av om 
det er "Personlig assosiert medlemskap" eller "Firma assosiert medlemskap".   
 
Et "Personlig assosiert medlem" samt ansatte i en virksomhet som innehar "Firma assosiert medlemskap" 
har rett til  å benytte de til enhver tid gjeldene medlemsfordeler , samt delta på utvalgte kurs til de til enhver 
tid gjeldende priser for assosierte medlemmer.  

 
5.3: GENERELT 
Brukermedlemskap og Assosiert medlemskap løper fra den dato første kontingent innbetales og for ett år 
om gangen. Årlig pris for medlemskapsordninger fastsettes av foreningsmøtet.  
 

Brukermedlemskap og Assosiert medlemskap kan sies opp fra et medlems side skriftlig før det fornyes, 
herunder ved skriftlig melding forut for forfall på fornyelsesfaktura. 
  

Brukermedlemskap og Assosiert medlemskap kan sies opp fra foreningens side etter bestemmelsene i 
vedtektenes § 8. 
 

Løpende medlemskap som er innbetalt refunderes ikke for perioden det er innbetalt for. 
 

De ti l enhver tid gjeldene vedtekter er tilgjengelige for alle medlemmer på www.konsulentforeningen.no 
 

§ 6 FORENINGENS ORGANER 
Foreningens øverste myndighet er foreningsmøtet, der alle assosierte medlemmer har møte-, tale- og 
stemmerett. Dersom foreningsmøtet anser det hensiktsmessig velges eget styre for foreningen, daglig leder 
for foreningen, eventuell valgkomite, styringsgruppe eller andre hensiktsmessige komiteer og utvalg.  
Styret, daglig leder, styringsgruppe og eventuelle komiteer skal utøve sitt arbeid, har de rettigheter, 
forpliktelser og rammer som er nedfelt i særskilt instruks og/eller avtale. 
 

Et assosiert medlem kan kreve innkalle ti l ordinære og eventuelle ekstraordinære foreningsmøter. 
Foreningsmøtet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av samtlige assosierte medlemmer er representert. 
 

Foreningsmøtet skal, innenfor rammene av gjeldende lovgivning, foreningens vedtekter og assosiert 
medlemskapsavtale, behandle og ta beslutninger knyttet til: eventuelt valg av styret og styrets leder, 
tilsetting og eventuelt avsetting av daglig leder, valg av eventuell revisor, fastsettelse av årsresultat og 
anvendelse av årets resultat, tildeling av signaturrett/tegningsrett og prokura, endring av vedtekter, 
søknader om assosiert medlemskap, eventuelle avtaler med assosierte medlemmer, samt andre  
vesentlige forhold i og for foreningen. 
 

Enhver person som er medlem av foreningen, herunder både assosierte personlige medlemmer og 
personer som innehar brukermedlemskap, er valgbar som eventuelt styremedlem, styrets leder og 
varamedlem.  
 

§ 7 SIGNATUR OG PROKURA 
Signaturrett / Tegningsrett for Den norske konsulentforening – konsulentforeningen.no tilkommer den eller 
de som tildeles dette etter foreningsmøtets nærmere beslutning, innenfor rammene av foreningens 
vedtekter og assosiert medlemskapsavtale. Videre ti ldeler foreningsmøtet, på tilsvarende grunnlag, 
eventuell/e prokura eller fullmakter for foreningen. 
 

§ 8 EKSLUSJON AV MEDLEMMER 
Medlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter vedtektene, eller handler i strid med foreningens 
formål og lovlige fattede vedtak, eller på annen måte opptrer utilbørlig eller i strid med foreningens etiske 
prinsipper, kan ekskluderes av foreningsmøtet.   
 

Brukermedlemskap og Assosiert medlemskap kan sies opp fra Den norske konsulentforening – 
konsulentforeningen.no sin side med 14 dagers varsel dersom et medlem ikke overholder foreningens 
bestemmelser om bruk av medlemsinnhold, eller andre forhold som er omtalt i vedtektene.    
 

Dersom et brukermedlemskap eller assosiert medlemskap er sagt opp fra foreningens side begrunnet i 
ovennevnte kan senere fornyelse/nytegning av medlemskap i Den norske konsulentforening – 
konsulentforeningen.no nektes vedkommende.  
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Eventuelle avvik fra bestemmelsene angitt ovenfor i § 8 kan i noen sammenhenger avtales i forhold til 
assosierte medlemmer, dog må slike avvik avtales skriftlig mellom et medlem og foreningen, og skal 
således behandles av foreningsmøtet.  
 

§ 9 VEDTEKTSENDRING 
Endring av vedtektene kan bare besluttes på ordinært eller ekstraordinært foreningsmøte. 
Forslag til vedtektsendring må gjøres kjent for stemmeberettigede medlemmer minst 3 – tre - uker før 
foreningsmøtet skal avholdes. Vedtektsendringer krever normalt 2/3 flertall på foreningsmøtet, dog innenfor 
rammene av foreningens vedtekter og assosiert medlemskapsavtale. 
 

§ 10 OPPLØSNING AV FORENINGEN 
Oppløsning av Den norske konsulentforening – konsulentforeningen.no kan bare behandles på ordinært 
eller ekstraordinært foreningsmøte.  
 

Forslaget må være gjort kjent for alle med stemmerett på foreningsmøtet minst to måneder før 
foreningsmøtet avholdes. 
  

En beslutning om oppløsning krever enstemmighet i foreningsmøtet.  
Forutsatt en beslutning om oppløsning skal som utgangspunkt foreningsstyret fungere som avviklingsstyre. 
Foreningsmøtet kan imidlertid fastsette og velge eget avviklingsstyre. 
 

Ved oppløsning og avvikling av foreningen skal foreningens eventuelle nettoformue overdras som gave til 
en humanitær forening eller institusjon med ideelt formål. Avviklingsstyret tar avgjørelsen om hvilke 
humanitær forening eller institusjon med ideelt formål som ti ldeles foreningens eventuelle netto formue som 
en del av avviklingsarbeidet. 
 
 

§ 11 TVISTER 
Tvist mellom foreningen og medlemmer skal så langt mulig avgjøres gjennom dialog og forhandlinger. 
Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvist avgjøres ved forliksråd og/eller domstoler i Oslo. Dersom 
partene blir enige om det, kan partene avtale at tvisten avgjøres ved voldgift etter de reglene som fremgår 
av voldgiftsloven. Eventuell voldgift skal foregå i Oslo.  
 

 
 

 


