Saksdokument til Årsmøte 20.04.20
Vedlegg 2: Sak 5. - Endring av vedtektene

Gjeldende vedtekter

Forslag til nye vedtekter

§1-2 Formål
Styreinstituttet skal være aktiv i samfunnsdebatten

§1-2 Formål
Styreinstituttet skal bidra i samfunnsdebatten

§2-1 Medlemsskap

§2-1 Medlemsskap

I foreningen kan opptas
a)
Ordinære medlemmer: Personlig
medlemskap for styremedlemmer og
medlemmer av nominasjonskomitèer i
børsnoterte og statseide selskaper.
b) Bedriftsmedlemmer: Bedriftsmedlemskap
gir det til en hver tid sittende styre, øverste
ledelse og nominasjonskomitè i gjeldende
bedrift, alle medlemsrettigheter som for
ordinært medlem.

Foreningen har følgende medlemskap:

c)

Assosierte medlemmer: Personlig
medlemskap for styremedlemmer og
medlemmer av nominasjonskomitèer i ikke
børsnoterte selskaper.

d) Æresmedlemmer: Som æresmedlem kan
utnevnes personer som på en særlig
fremragende måte har tjent foreningens
sak. Æresmedlemmer foreslås av styret og
utnevnes av årsmøtet med minimum to
tredels flertall. Forslag til æresmedlemmer
må fremgå av innkallingen til årsmøtet.
Forslaget begrunnes på årsmøtet.
Styremedlemmers til enhver tid
samarbeidende utenlandske foreninger,
eksempelvis det engelske ”Institute of
Directors” og det amerikanske ”National
Association of Corporate Directors”.
e)

Inviterte medlemmer: Som inviterte
medlemmer kan opptas, etter godkjennelse
av styret, medlemmer av de til enhver tid
samarbeidende medlemsorganisasjoner,
samt andre næringslivsaktører som styret
mener vil være viktige for foreningen.

Bedriftsmedlemskap omfatter det til enhver tid
sittende styre, øverste ledelse og valgkomite i
børsnoterte og statseide selskaper og større
privateide virksomheter.
b) Personlig medlemskap omfatter
enkeltpersoner som er styremedlemmer og
medlemmer av valgkomiteer i børsnoterte og
statseide selskaper. Styret kan gjøre unntak fra
denne regelen.
c) Samarbeidspartnere omfatter ikke-børsnoterte
selskap som inngår et konkret samarbeid om
utvikling og styrking av organisasjonenes
kompetanse.
d) Æresmedlemmer: omfatter personer som på
en særlig fremragende måte har tjent
foreningens sak. Æresmedlemmer foreslås av
styret og utnevnes av årsmøtet med minimum
to tredels flertall. Forslag til æresmedlemmer
må fremgå av innkallingen til årsmøtet.
Forslaget begrunnes på årsmøtet.
Æresmedlemmer er i tillegg tidligere
styremedlemmer i Norsk Institutt for
Styremedlemmer og tidligere medlemmer av
valgkomiteen.
a)

§ 2-2 Rettigheter og plikter
a) Medlemmene kan benytte initialene MSI.
b) Foreningens aktiviteter og tilbud er i
utgangspunktet åpne for alle ordinære medlemmer
(jf § 2-1 a,b) og ved spesielle anledninger for
assosierte og inviterte medlemmer.
c) Medlemmer som ikke har betalt forfalt
kontingent, kan ikke påberope seg
medlemsrettigheter.
d) Innmelding skal skje skriftlig til administrasjonen.
e) Utmelding skal skje skriftlig med en måneds varsel
før 1. januar eller 1. juni.

§ 2-2 Rettigheter og plikter
a) Medlemmene kan benytte initialene MSI.
b) Foreningens aktiviteter og tilbud er i
utgangspunktet åpne for alle medlemmer.
c) Medlemmer som ikke har betalt forfalt
kontingent, kan ikke påberope seg
medlemsrettigheter.
d) Innmelding skal skje skriftlig til
administrasjonen.
e) Utmelding skal skje skriftlig med en måneds
varsel før 1. januar eller 1. juni.
f) Æresmedlemmer og Samarbeidspartnere har
ikke stemmerett på årsmøtet og kan ikke velges
til styret.

g) Æresmedlemmer, Assosierte medlemmer,
Gjestemedlemmer og Co-medlemmer har ikke
stemmerett på årsmøtet og kan ikke velges til styret.
§ 3-1 Organer
c) Nominasjonskomitèen

§ 3-1 Organer
c) Valgkomitèen

§ 3-3 Styret
Administrerende direktør

§ 3-3 Styret
Generalsekretær

2. Styrets møter
Styrets leder sørger for at styret møter så ofte det er
behov. Administrerende direktør eller medlem av
styret kan kreve at styret sammenkalles. Styret er
beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
styremedlemmene er til stede. En beslutning i styret
krever at flertallet av de møtende styremedlemmer
stemmer for. Ved stemmelikhet gjør styreleders
stemme utslaget. Beslutninger i styret må for å bli
vedtatt, støttes av mer enn en tredel av samtlige
styremedlemmer. Innkalling til og referat fra styrets
møter sendes samtlige styremedlemmer.

2. Styrets møter
Styrets leder sørger for at styret møter så ofte det er
behov. Generalsekretær, eller medlem av styret kan
kreve at styret sammenkalles. Styret er
beslutningsdyktig når mer enn halvparten av
styremedlemmene er til stede. En beslutning i styret
krever at flertallet av de møtende styremedlemmer
stemmer for. Ved stemmelikhet gjør styreleders
stemme utslaget. Innkalling til og referat fra styrets
møter sendes samtlige styremedlemmer

§ 5-1 Årsmøtet
1. Møte- og stemmerett
Møte- og stemmerett har foreningens ordinære
medlemmer (jf § 2-1 a). Styrets medlemmer,
administrerende direktør og foreningens revisor har
møte-, tale- og forslagsrett. Styret skal være tilstede
på årsmøtene. Øvrige medlemmer (herunder
æresmedlemmer) og inviterte
gjester har adgang til årsmøtet.

§ 5-1 Årsmøtet
1. Møte- og stemmerett
Foreningens medlemmer har møte- og stemmerett.
Styrets medlemmer, generalsekretær og foreningens
revisor har møte-, tale- og forslagsrett. Styret skal være
til stede på årsmøtene. Øvrige medlemmer og inviterte
gjester har adgang til årsmøtet.

