VEDTEKTER FOR NORSK FORUM FOR AUTONOME SKIP (NFAS)
Versjon 2 etter årsmøtet 22. november 2017.
§ 1 NAVN: Interessegruppens navn er Norsk Forum for Autonome Skip.
§ 2 FORUTSETNINGER: Interessegruppens forutsetninger er at helt eller delvis
ubemannede (autonome) skip blir en viktig del av fremtidens skipsteknologi og at det er i
medlemmenes interesse å arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området.
Imidlertid må utvikling og bruk også ta hensyn til samfunnets, organisasjoners og
enkeltindividers relevante interesser. Dette betyr blant annet at autonome skip er trygge i
bruk, at de er sikre mot sabotasje og uvennlige angrep og at dagens og fremtidens
arbeidstageres interesser blir tilstrekkelig ivaretatt.
Med skip menes her større nyttefartøy som normalt ville måtte registreres i et nasjonalt eller
internasjonalt skipsregister. Med autonomt menes at skipet helt eller delvis kan opereres uten
direkte tilstedeværelse og/eller inngrep fra mennesker.
§ 3 FORMÅL: Interessegruppen skal være et forum for organisasjoner og enkeltpersoner
med interesse for utvikling og bruk av autonome skip. Interessegruppen mål er å:
•

•

•

•

styrke samarbeidet mellom brukere, fagmiljø, myndigheter og andre organisasjoner og
personer som har interesser innen autonome skip. Dette innebærer blant annet å arrangere
konferanser, publikasjoner og kurs. NFAS vil også vedlikeholde web-sider som del av
informasjonsspredningen og som felles ressursarkiv;
bidra til å utvikle felles norske strategier for utvikling og bruk av autonome skip. Dette
gjelder blant annet forsknings- og innovasjonsstrategier, regelverk og
godkjenningsprinsipper og nasjonale test og laboratoriefasiliteter;
være et felles nasjonalt talerør for utvikling og bruk av autonome skip basert på
interessegruppens forutsetninger;
styrke det norske miljøets internasjonale kontakt og innflytelse innen området autonome
skip. Dette betyr blant annet å bidra til opprettelsen av og deltagelse i internasjonale
nettverk av tilsvarende forum.

§ 4 ORGANISASJON: Forening NFAS skal ha et administrativt sekretariat som gis dette
oppdraget av styret. Sekretariatet skal organisere virksomheten på en måte som er i henhold til
norsk lov og som gir styret og medlemmer tilstrekkelig innsyn i organisasjonens økonomi og
virksomhet.
NFAS skal ha en daglig leder med faglig ansvar for realiseringen av NFAS’ formål i henhold
til planer og budsjetter. Daglig leder utnevnes av styret med en økonomisk godtgjøring som
også fastsettes av styret i samarbeid med sekretariatet.

§ 5 MEDLEMSKAP: Medlemmer kan være:
1. Personer som i sitt daglige virke eller på annen måte er interessert i fagområdet (Personlig
medlem).
2. Bedrifter og institusjoner som er knyttet til faget enten som leverandør eller brukere, eller
på annen måte er interessert i fagområdet (Institusjonsmedlem). Bedrifter er gruppert i tre
kategorier med forskjellig vekt på stemmeretten:
a. Små: 1-10 ansatte – vekt 2 (to)
b. Mellomstore: 11-30 ansatte – vekt 4 (fire)
c. Store: Mer enn 30 ansatte – vekt 10 (ti)
3. Studenter ved universiteter, høgskoler og tekniske fagskoler kan etter søknad bli
medlemmer med redusert kontingent og uten stemmerett (Studentmedlem).
Institusjoner som ikke ønsker å være fullt institusjonsmedlem kan oppnevne ett eller flere
personlige medlemmer fra institusjonen.
Medlemskap vil blant annet gi adgang til deltagelse i arbeidsgrupper, gratis eller redusert pris
for deltagelse i seminarer eller workshops og profilering på interessegruppens web-sider.
Personlige medlemmer blir ikke profilert gjennom eventuelt tilknyttet organisasjon.
Søknad om medlemskap behandles administrativt av daglig leder. Medlemmer som ønsker å
tre ut av interessegruppen, må sende skriftlig melding til daglig leder. Dersom et medlem ikke
har meldt seg ut før forfall av kontingent, er vedkommende å anse som medlem av foreningen
for resten av medlemskapsperioden.
Medlemskap løper fra 1. januar til 31. desember.
Årsmøtet fastsetter årlig medlemsavgift for alle medlemskategorier.
§ 6 STEMMERETT: Hvert personlig medlem har en stemme med vekt én (1).
Institusjonsmedlemmer utøver sin stemmerett gjennom én utnevnt representant som har en
stemme med vekt som opplistet i § 5.2. Studentmedlemmer har ikke stemmerett. Alle
stemmeberettigede medlemmer kan avgi stemme ved personlig fremmøte eller ved fullmakt
til daglig leder.
§ 7 STYRET OG VALGKOMITE: Foreningens styre skal bestå av inntil 8 medlemmer,
hvorav 1 leder. Leder og styret skal velges på årsmøtet etter innstilling fra
Valgkomite. Leder velges for 1 år og styremedlemmer velges for 2 år. Blant styrets
medlemmer velger styret nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av
styremedlemmene er til stede. Styret kan avholde møter fysisk eller via telekonferanse.
Styrets oppgave er å forberede årsmøtet og å oppdatere foreningens strategi og årsplan
innenfor vedtatte budsjetter og vedtekter Styret skal legge frem forslag til budsjett, strategi og
årsplan til årsmøtet. Ny valgkomite velges på årsmøtet etter forslag fra sittende Valgkomite.
Det kan stilles benkeforslag på Styre og Valgkomite fra årsmøtet.
§ 8 ÅRSMØTET: Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. oktober – 1. desember. Årsmøtet treffer
avgjørelser i saker som er nevnt i innkallelsen. Institusjonsmedlemmer kan stille med flere
deltagere dersom det ikke skaper problemer for avviklingen av møtet. Daglig leder kan
begrense antallet ekstra deltagere. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Saker

som ønskes behandlet på årsmøtet må være styreleder i hende senest 1. september. På
årsmøtet skal behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Fastsettelse av årskontingent
4. Budsjett
5. Strategi og plan for kommende års hovedaktiviteter
6. Valg av leder, styremedlemmer og valgkomité
7. Andre saker nevnt i innkallingen
Ekstraordinær årsmøte skal innkalles dersom minst 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger
det, eller dersom styret beslutter det. Innkalling med saksliste skal være sendt fra daglig leder
senest 14 dager før møtetidspunkt.
Innkalling og annet møteunderlag blir normalt sendt som e-post til medlemmenes registrerte
kontaktperson.
§ 9 VEDTEKTSENDRINGER: Forslag om endring av vedtektene skal sendes skriftlig til
styret senest en måned (30 dager) før ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Styret som
kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på årsmøtet.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.
§ 10 FORENINGENS OPPLØSNING: Oppløsning av foreningen behandles etter regler for
Vedtektsendringer (§9), men med skriftlig avstemming i tillegg. Dersom det er alminnelig
flertall for oppløsning av foreningen i første årsmøte, sendes forslaget sammen med referat fra
behandlingen til skriftlig uravstemning blant foreningens medlemmer med frist en måned til å
avgi stemme. Et vedtak om oppløsning krever at minst 75% av stemmene er for det.
Dersom foreningen besluttes oppløst, skal årsmøtet vedta et forslag til hvordan eventuelle
resterende midler skal disponeres. Dette forslaget skal være en del av oppløsningsforslaget
som det stemmes over i uravstemningen.

