Foreningen Namdalskysten
Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna og Leka
kommune i Nord-Trøndelag

Vedtekter for Foreningen Namdalskysten (med oppdatering etter årsmøtevedtak 2010-2016)
pr. 03.03.2016. Gjennomgått i styremøte 11.05.2016.
§1 Navn

Foreningens navn er Foreningen Namdalskysten.

§2 Formål

Foreningen har som mål og bidra til at Namdalskysten framstår som et
attraktivt reisemål basert på opplevelser og aktiviteter knyttet til regionens
særegenhet. Foreningen skal arbeide for at næringslivet og kommunene
samler seg om en felles markedsføring av Namdalskysten. Foreningen skal
også bidra til utvikling av nye markedsrettede produkter som skal styrke
Namdalskystens posisjon i reiselivsmarkedet. Foreningen Namdalskysten har
som mål å være en pådriver for reiselivsutviklingen på Namdalskysten
gjennom strategisk arbeid sammen med kommuner og næringsliv.

§3 Medlemskap

Som hovedmedlemmer i foreningen kan opptas reiselivsbedrifter, reiselivs
relaterte bedrifter og organisasjoner samt kommuner på Namdalskysten. Som
støttemedlemmer opptas andre bedrifter som er opptatt av å bidra til en
positiv profilering av Namdalskysten som reisemål. Medlemskap oppnås ved
at bedrifter, organisasjoner og kommuner betaler det markedsbidrag som til
en hver tid gjelder for Foreningen Namdalskysten. Medlemmene deles inn i
ulike kategorier med tilhørende krav til markedsbidrag. Justering av
kategorier og tilhørende størrelse på markedsbidrag vedtas av det ordinære
årsmøtet basert på forslag fremlagt av styret. Medlemsåret er fra 1/4-31/3.
Kommuner må melde eventuell utmeldelse innen 01.09 gjeldende medlemsår
for å slippe å betale markedsbidrag neste medlemsår.

§4 Finansiering

Drift av Foreningen Namdalskysten finansieres gjennom årlige
markedsbidrag som vedtas hvert år av årsmøte. I tillegg kan enkelte tiltak og
prosjekt søke ekstern delfinansiering.

§5 Foreningens organer

Foreningen organer er årsmøte og styret.
Foreningens høyeste organ er årsmøte som avholdes hvert år innen utgangen
av mars måned. Årsmøte skal innkalles skriftlig med minst en måneds varsel.
Årsmøtet avholdes under «Skreifestivalen» på Rørvik (Normalt tredje uke i
mars). Alle dokumenter og all informasjon skal sendes som e-post (PDFvedlegg) til den e-postadressen medlemmene oppgir. Medlemmene er selv
ansvarlige for at kontaktinformasjon oppdateres ved endringer.

§6 Årsmøte

Saker til behandling på årsmøte kan fremmes av både hoved- og
støttemedlemmene, og må være styret i hende innen utgangen av februar
måned.
På årsmøte har hvert hovedmedlem stemmer ut fra størrelsen på
markedsbidraget, støttemedlemmer har ikke stemmerett. Følgende regel
gjelder:
Under kr. 5000
kr. 5000 - 9999
kr. 10 000 eller mer

1 - en stemme
2 - to stemmer
3 - tre stemmer
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Kommunene har følgende stemmetall: Namsos 3 stemmer, Vikna og Nærøy 2
stemmer hver, Leka, Flatanger og Fosnes 1 stemme hver.
Kostnader ved deltakelse på årsmøte dekkes av den enkelte medlem.
Det er anledning til å møte med fullmakt, gitt av den som forplikter et annet
medlem.
Årsmøte skal behandle:
1. Styrets beretning og revidert regnskap
2. Arbeidsprogram og budsjett
3. Innkomne saker
4. Godtgjørelse til styret
5. Valg av: leder og nestleder, styrerepresentanter og varemedlemmer
6. Tilpasse medlemskategorier og fastsette markedsavgifter.

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det eller når minst
1/3 av medlemmenes stemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte skal kun
behandle de saker som nevnt i innkallingen. Skriftlig innkalling skal skje
med minst 14 dagers varsel og må være vedlagt dagsorden og nødvendige
dokumenter.
Styret skal bestå av:
- 2 representanter fra kommunene
- 1 representant fra næringen med vekt på fisketurisme
- 1 representant fra næringen med vekt på opplevelser og aktiviteter

§8 Styret

- 1 representant fra næringen med vekt på selvhusholds overnatting
- 1 representant fra næringen med vekt på hotell, motell, gjestgiveri
- 1 representant fra næringen med vekt på annet (attraksjoner,
transport mv)
Det velges 1., 2. og 3. vararepresentant med møte og talerett.
Styret velges for 2 år av gangen. Det første året velges 3 av representantene
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for ett år.
Styrets leder velges for et år av gangen. Nestleder velges av styret blant
styrets medlemmer.
Saksliste til styremøtene og referater fra møter Foreningen Namdalskysten
deltar på skal sendes alle medlemmene.
Styrets leder har signatur.
Kommunale representanter velges av regionrådene.
§9 Vedtektsendringer

Endringer av foreningens vedtekter kan fattes på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte og da med minst 2/3 flertall av stemmene.

Medlemskategorier og markedsbidrag (kontingent):
Medlemskategori bestemmer hvordan bedriftene markeres i brosjyrer, materiell og på internettsidene. En bedrift i kategori F som også
tilbyr overnatting og/eller servering, vil ikke kunne komme med i oversikter over serverings- eller overnattingsbedrifter.

Kategori A

Regionale trafikkselskap, fergeselskap, busselskap

10000

Kategori C

Hotell, motell, camping, overnatting med mer enn 12 utleieenheter

7000

Kategori D

Camping, motell, overnatting med 5-12 utleieenheter

4500

Kategori E

Camping, motell, overnatting med 1-4 utleieenheter

2500

Kategori F

Aktivitets-, attraksjons-, opplevelses-, serveringsbedrifter

2500

Kategori G

Havbruksbedrifter, kjøpesenter/handelstandsforeninger

5000

Kategori H

Støttemedlemskap bedrifter/andre organisasjoner

1000

Leka kommune

24156

Vikna kommune

41459

Nærøy kommune

47907

Fosnes kommune

24675

Namsos kommune

84796

Flatanger kommune

27007

Kommuner

