Revidert etter NFVBs landsmøte 21.10 2017

Vedtekter for
Norske frisør- og velværebedrifter

§1

NAVN OG FORMÅL

1–1

Navn og organisasjonsmessig tilknytning

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) er en bransjeforening tilsluttet Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO).
1–2

NFVBs formål

a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering,
hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner
og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig.
b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen.
c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med
riktig kompetanse.
d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer
lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene.
e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og
faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.
1–3

NFVBs organisasjon

NFVB har følgende organisasjon:
- Landsmøter (besluttende)
- Generalforsamlinger
- Landskonferanser (rådgivende)
- Styret
- Administrasjonen
- Komiteer
- Medlemsbedrifter
- Laug (lokale grupperinger)
- Fylkeskontakter
Retningslinjer for arbeidet i de ulike delene av organisasjonen følger av gjeldende vedtekter, landsmøtevedtak og beslutninger fattet i styret.

§2

MEDLEMSSKAP – RETTER OG PLIKTER

2-1

Næringstilknytning

Medlemmer er bedrifter som driver virksomhet i Norge innen næringer nevnt i § 1-2 a).
Disse virksomhetene hører inn under følgende næringskoder (NACE):
- 96.020
"Frisering og annen skjønnhetspleie"
- 96.040
"Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære"
- 86.909
"Andre helsetjenester"
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Andre organisasjoner og virksomheter som opplæringskontor og privatistskoler i frisør- og velværebransjene kan opptas som assosierte medlemmer. Disse skal ha tale- og møterett i NFVBs organer,
men ikke stemmerett.
2-2

Opplysning og registrering

a) Administrasjonen i NFVB behandler søknader om medlemskap. I tvilstilfeller avgjør NFVBs styre
om en bedrift kan opptas som medlem.
b) Medlemsbedriftene er forpliktet til å sende inn oppdaterte bedriftsopplysninger i tråd med
NFVBs styrevedtak og felles retningslinjer for NFVB, NHO og aktuell landsforening i NHO.
c)

Medlemmer med flere avdelinger under samme organisasjonsnummer skal registrere disse i
NFVB/NHOs medlemsregister.

d)

Medlemsbedrifter som er morselskap i et konsern, skal registrere alle hel- eller deleide datterselskaper hos NFVB/NHO. Det er ikke anledning til kun å melde inn enkelte avdelinger eller deler
av et konsern, jfr. også NHOs bestemmelser.

2-3

Laugstilknytning

Medlemsbedriftene har rett, men ikke plikt, til å være tilsluttet et lokalt laug.
Laugene er lokale nettverk i NFVBs organisasjon, og jobber etter samme formålsparagraf - § 1-2.
2-4

Medlemsinformasjon

Medlemsbedriftene skal motta informasjon og veiledning fra NFVB, alternativt fra NHO sentralt,
landsforening og regionkontor på de vilkår som fremgår av deres respektive vedtekter.
NFVB utgir egne medlemsblader, som vederlagsfritt sendes alle medlemsbedrifter. For øvrig distribueres bladet i henhold til styrets vedtak.

§3
a)
b)
c)

§4

NFVBS TILKNYTNING TIL NHO
NFVB er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon, ref. §1-1. NFVBs medlemmer er gjensidig
tilsluttet NHO gjennom en landsforening i NHO. Styret beslutter hva som er aktuell landsforening.
NFVB og medlemsbedriftene er på samme måte forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter i NHO og den aktuelle landsforeningen.
Tilknytningen til NHO inkluderer også NHOs regionforeninger.

BEDRIFTER MED TARIFFAVTALE

Medlemsbedriftene er bundet av overenskomsten mellom NFVB/ landsforening i NHO og Frisørenes
Fagforening/ Fagforbundet, dersom overenskomsten er krevd gjort gjeldende, og de juridiske betingelsene for dette kravet er oppfylt.
Medlemsbedrifter som ikke er bundet av avtalen anbefales å følge den.
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§5

LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

5–1

Landsmøter og landskonferanser

a)

b)
c)
5–2

Ordinært landsmøte med tilhørende generalforsamling holdes hvert annet år, innen utgangen
av oktober måned. Landsmøtet er NFVBs øverste politiske organ, drøfter bransjepolitiske saker
og fastsetter overordnede mål for NFVBs virksomhet.
I de år det ikke er landsmøte avholdes en landskonferanse. Landskonferansen drøfter aktuelle
bransjesaker, og er en rådgivende forsamling for NFVBs organisasjon.
Styret fastsetter tid og sted for landsmøter og landskonferanser.
Generalforsamling

a) Generalforsamlingen holdes som separat del av landsmøtet, og ivaretar NFVBs formelle styringsbehov. Sakene behandles i denne rekkefølge:
 Styrets beretning
 Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning
 Lovendringssaker og landsmøtesaker
 Styrets planer for kommende periode med budsjett, samt fastsettelse av kontingent og avgifter
 Valg av styret med president, visepresident og varamedlemmer
 Valg av kontrollkomité med leder og varamedlemmer
 Valg av valgkomité med leder og varamedlemmer
 Valg av revisor
b) Avstemninger over innkomne forslag - unntatt lovendringer - avgjøres ved alminnelig flertall,
hvilket innebærer at et forslag må få et flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Avstemning kan skje ved håndsopprekning med mindre en delegat eller dirigenten forlanger skriftlig
avstemning. Den som forlanger skriftlig avstemning kan på forhånd be om at det avholdes en
prøveavstemning ved håndsopprekning.
c) Ved stemmelikhet er presidentens stemme avgjørende. Dette gjelder ikke ved skriftlige avstemninger. Ved stemmelikhet etter skriftlige avstemninger skal utfallet avgjøres ved loddtrekning.
d) Forslag om endringer eller tillegg til NFVBs lover må vedtas med kvalifisert flertall. Med kvalifisert
flertall menes her minst 2/3 av de avgitte stemmer.
e) Avstemninger ved alminnelig eller kvalifisert flertall avgjøres med utgangspunkt i de avgitte
stemmer. Blanke eller forkastede stemmesedler teller ikke, heller ikke de som ved håndsopprekning unnlater å stemme.
f)

I saker vedrørende arbeidsgiverspørsmål har bare medlemsbedrifter med arbeidsgiveransvar
stemmerett.

g) Det føres protokoll over forhandlingene som undertegnes av to representanter valgt av generalforsamlingen.
5–3

Tidsfrister

a) Medlemmene skal varsles om datoen for landsmøtet minst 12 - tolv - uker i forveien.
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b) Fristen for innsendelse av forslag er 8 – åtte – uker før landsmøtet.
c) Senest 2 – to - uker før landsmøtet skal innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning, regnskaper og budsjett, gjøres tilgjengelig for medlemsbedriftene gjennom elektronisk
publisering.
d) Eventuelle fullmakter skal være innkommet styret i NFVB senest 2 – to - uker før landsmøtet
avholdes.
5–4

Forslagsrett

Medlemsbedrifter og laug har selvstendig rett til å forlange at et forslag behandles på landsmøtet,
såfremt kravet fremsettes innen fristen i § 5-3. Forslaget fremsettes til styret, som gir sin innstilling til
forslaget.
5–5

Stemmerett - Fullmakter - Tale- og møterett

a) Medlemsbedriftenes tale- og stemmerett på landsmøtet og generalforsamlingen
-

Hver medlemsbedrift har 1 - en - stemme.
Bedriften representeres av en eier, eller den eier(ne) gir fullmakt. Medlemsbedriften kan
velge å gi fullmakt enten til NFVBs styre, et laug eller til en annen medlemsbedrift.
En medlemsbedrift kan med skriftlig(e) fullmakt(er) representere inntil 10 – ti – andre medlemsbedrifter.
Medlemsbedrifter som ikke har betalt kontingent innen to uker før landsmøtet mister stemmeretten, og bedriften kommer eventuelt til fratrekk i laugets stemmetall. Fullmakter til laug
og NFVBs styre, og fastsettelse av stemmetall for laugene, behandles på samme måte.

b) Laugenes stemmetall og delegater
1. Laugets stemmetall beregnes i forhold til antallet stemmeberettigede NFVB - medlemmer i lauget, fratrukket det antall medlemsbedrifter som møter direkte på landsmøtet, eller som er representert ved fullmakt til NFVBs styre eller til andre medlemsbedrifter.
2. Laugene må dokumentere antall gyldige medlemmer gjennom innsending av dokumentasjon for
betalt kontingent. Lauget må, for å kunne representere sine medlemmer på landsmøtet, ha avholdt generalforsamling og ha krevd inn kontingent for landsmøteåret.
3. Dersom et laug har medlemmer som kan avgi stemme etter punkt c, går disse også til fradrag i
dette laugets stemmetall. Et laug kan etter vedtak i laugstyret gi et annet laug skriftlig fullmakt til
å representere sine stemmer på landsmøtet. Et laug kan møte med skriftlige fullmakter fra inntil
10 – ti – andre laug, dokumentert etter reglene i punkt 2.
Laugene møter med det antall delegater de selv ønsker. Laugsdelegater kan ikke samtidig representere en medlemsbedrift på landsmøtet. Et laug som har mottatt fullmakt(er) til å avgi stemme for et
(eller flere) annet laug har likevel ikke rett til flere delegater.
c) Styrets tale- og stemmerett
De faste medlemmene og varamedlemmene i styret i NFVB har tale- og stemmerett. Disse kan ikke
samtidig representere et tilstedeværende laug.
Et laug kan, etter vedtak i laugstyret, gi styret skriftlig fullmakt til å representere sine stemmer på
landsmøtet.
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Eventuelle innkomne fullmakter til styret fra medlemsbedriftene eller laugene fordeles blant styremedlemmene etter styrets beslutning, og det informeres om dette ved fastsettelsen av stemmetallet.
d) Følgende har dessuten talerett på landsmøtet:
•
•
•
•

§6

Valgkomiteens leder
Ett medlem av kontrollkomiteen
NFVBs administrativt ansatte
Andre som landsmøtet bestemmer skal gis talerett

STYRET

NFVB har et styre på 7 – syv – medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år av gangen. President
og visepresident velges særskilt. Dersom det er flere forslag til kandidater enn det antall som skal
velges, skal valget foretas skriftlig.
Inntil 2 – to – styremedlemmer kan velges eksternt, det vil si at de ikke representerer en medlemsbedrift i NFVB. Et medlem av styret kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn 6 –
seks – år. Valgbarheten gjenoppstår etter 2 – to – år.
Det velges i tillegg 3 – tre – varamedlemmer i rangert rekkefølge.
Styret leder NFVBs virksomhet i samsvar med vedtektene, og iverksetter landsmøtets vedtak. Styret
delegerer gjennomføringen av saker til administrasjonen.
Styrets forhandlinger og beslutninger protokolleres. Styret avtaler selv sine møter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, inklusive leder eller nestleder, er til stede.
NFVBs direktør har møte- og talerett i styret.

§7

ADMINISTRASJONEN

Administrasjonen står for den daglige drift av NFVB, og utfører oppgaver innen de rammer styret
bestemmer. Styret ansetter direktør og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

§8

NFVBS SERVICEKONTOR

NFVB har et eget servicekontor for produksjon av medlemsservice og aktiviteter, samt økonomiske
medlemsfordeler. NFVBs Servicekontor er juridisk en avdeling i NFVB, men servicekontoret er i skattemessig forstand en selvstendig juridisk enhet i henhold til det til enhver tid gjeldende offentlig regelverk på området. Alle medlemmer i NFVB er automatisk tilsluttet NFVBs Servicekontor, og betaler
den til enhver tid vedtatte serviceavgift for disse tjenestene.
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§9

KOMITEER VALGT PÅ LANDSMØTET

9–1

Kontrollkomité

Det velges en kontrollkomité bestående av to personer, med to vararepresentanter. Komiteen skal:
a) kontrollere at NFVBs aktiviteter er innen rammen for vedtatte mål og strategier, slik de er nedfelt
i NFVBs lover og andre landsmøtevedtak.
b) kontrollere at NFVBs økonomiske og administrative ressurser er benyttet i henhold til NFVBs
lover, vedtatte mål og strategier, øvrige landsmøtevedtak og styrevedtak, og at de er innenfor de
økonomiske rammer som er gitt.
c) forsikre seg om at NFVBs interne kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
d) påse at NFVBs regnskapsførsel er pålitelig, og at årsregnskap og perioderegnskaper gir et korrekt
uttrykk for driften og den finansielle situasjonen.
e) ha adgang til samtlige regnskaper, samt styre og utvalgsprotokoller, og skal gjøre seg kjent med
revisors rapporter. Arbeidet skal bygge på revisors arbeid i den utstrekning det er hensiktsmessig.
f)

føre referat fra sine møter, og avgi en beretning til landsmøtet. Denne skal omhandle årsregnskapene og økonomien for øvrig, herunder en vurdering av budsjettoppfølgingen og driften generelt, og gi en uttalelse om hvorvidt landsmøtet skal gi styret ansvarsfrihet for regnskapet.

Landsmøtet fastsetter instruks for kontrollkomiteen.
9–2

Valgkomité

Det velges en valgkomité bestående av leder og to personer, samt to vararepresentanter. Lederen
skal inviteres til landsmøte og generalforsamling.
Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle tillitsverv som skal velges på generalforsamlingen.
Forslagene sendes ut sammen med innkallingen til landsmøtet og generalforsamlingen.
Landsmøtet fastsetter instruks for valgkomiteen.

§ 10 REVISOR
NFVBs regnskap revideres av statsautorisert revisor valgt av generalforsamlingen.

§ 11 KONTINGENTER OG AVGIFTER
Kontingenter og avgifter fastsettes av generalforsamlingen, og består av følgende deler:
a) En kontingent til NFVB, beregnet forholdsmessig etter bedriftens lønnskostnader.
Kontingentens form og nivå besluttes av generalforsamlingen i NFVB.
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b) En serviceavgift til NFVBs Servicekontor, beregnet forholdsmessig etter bedriftens lønnskostnader.
c) Medlemsbedriften må i tillegg betale de til enhver tid gjeldende kontingenter og avgifter til NHO
og tilknyttet landsforening i NHO, slik disse er fastsatt av deres styrende organer.

§ 11 REGULATIV FOR UTGIFTSDEKNING
NFVBs regler for utgiftsdekning for tillitsvalgte i forbindelse med styremøter, landsmøter og andre
oppdrag fastsettes i et eget regulativ, som godkjennes av landsmøtet.

§ 12 HEDERSTEGN OG ÆRESMEDLEMSKAP
12-1

Gullmerket

Styret i NFVB kan tildele NFVBs hederstegn i gull til personer som gjennom en årrekke har utført et
fremragende arbeid for organisasjonen og fagområdene, nasjonalt og internasjonalt. Hederstegnet
bæres i bånd med norske farger, og bæres til festantrekk.
12-2

Æresmedlemskap

Styret i NFVB kan tildele æresmedlemskap i NFVB til personer som gjennom en årrekke har utført et
fremragende arbeid for bransjen, nasjonalt og internasjonalt. Æresmedlemskap er en personlig hedersbevisning. Æresmedlemmer får NFVBs hederstegn i gull, og et diplom.

§ 13 UTMELDING OG EKSKLUSJON
a) Utmelding må skje skriftlig. Ved utmelding gjelder en oppsigelsesfrist på 6 – seks måneder,
dog slik at man ved første gangs innmelding er bundet i 2 – to – år. Fristen begynner å løpe
fra den første dag i den påfølgende måned etter utmeldingen. Tariffbundne bedrifter er bundet ut hovedtariffperioden. For øvrig følges NHOs til enhver tid gjeldende regler.
b) En medlemsbedrift som bryter NFVBs lover eller beslutninger fattet av NFVBs besluttende
organer, eller på annen måte motarbeider dets formål eller interesser, kan av NFVBs styre
ekskluderes som medlem. Styrets beslutning er endelig og kan ikke appelleres. Medlemmet
har rett til å legge frem sin sak for styret før styrets beslutning.

§ 14 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING
Ekstraordinært landsmøte og generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller
når det kreves av minst en tredjedel av medlemsbedriftene. Innkalling skjer med minst 8 – åtte –
dagers varsel. I helt ekstraordinære tilfelle kan varselet gjøres kortere. Generalforsamlingen treffer
beslutning med alminnelig flertall blant de frammøtte stemmene, med mindre vedtektene fastsetter
noe annet.
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§ 15 OPPLØSNING
a) Beslutning om oppløsning av NFVB må, for å være gyldig ved første gangs behandling, være fattet med minst 2/3 flertall av en generalforsamling hvor minst halvparten av medlemsbedriftene
er representert, enten direkte, gjennom fullmakter eller ved laugsrepresentasjon. Ved annen
gangs behandling kreves 2/3 flertall, uavhengig av antall fremmøtte.
b) Dersom oppløsning blir besluttet, skal det sist fungerende styret sette inn NFVB sine midler på en
sperret bankkonto.
c) Dersom det opprettes et landsforbund med liknende formål som Norske frisør- og velværebedrifter, tilfaller de innsatte midler dette forbundet.
d) På samme landsmøte som beslutning om oppløsning treffes, skal det velges en komité som skal
bestå av en formann, varaformann og tre medlemmer. Tre av de fem medlemmene skal velges
fra det siste fungerende styret. Det skal videre velges tre varamedlemmer. Valgene gjennomføres
som angitt i § 7.
e) Denne komiteen skal avgjøre hvorvidt et nytt forbund har rett til de midler som er innsatt på
sperret bankkonto. Enhver beslutning som angitt treffes med absolutt flertall, hvilket innebærer
at minst tre må ha stemt for beslutningen.

Appendikser til vedtektene:
1) Standardvedtekter/lovnorm for laug
2) Prosedyre for felles valg av rangerte (styre- og) vararepresentanter
3) NFVBs regulativ for utgiftsdekning og honorarer
Instrukser fastsatt av Landsmøtet:
4) Instruks for kontrollkomiteen i NFVB
5) Instruks for valgkomiteen i NFVB
Instrukser fastsatt av styret:
6) Mandat og retningslinjer for NFVBs fylkeskontakter
7) Mandat og retningslinjer for komiteer og utvalg nedsatt av styret
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