Vedtekter for medlemsforeningen Windcluster Mid-Norway
§ 0 Definisjoner
•
Arena Vindenergi omtales i dette dokument som prosjektet som er støttet
gjennom Arenaprogrammet og kontraktsregulert i avtale mellom Proneo AS og
Innovasjon Norge
•
Windcluster Mid-Norway omtales i dette dokument som medlemsforeningen for
prosjektet Arena Vindenergi.
§ 1 Foreningens navn
Medlemsforeningens navn er Windcluster Mid-Norway og ble stiftet 30.08.2010.
§ 2 Formål
Windcluster Mid- Norway er en teknologi-, industri-, og leverandørklynge. Klyngens
medlemmer samarbeider om gjensidig å styrke hverandres konkurransekraft for å
oppnå leveranser av produkter og tjenester til produksjon av vindenergi, samt
produksjon av vindenergi, til havs og på land i definerte markeder.
Windcluster Mid- Norway skal profilere klyngen og dens medlemmer i relevante miljø
og markeder for å oppnå best mulig rammebetingelser og rekrutteringsgrunnlag for å
styrke klyngens konkurransekraft og markedsposisjon.
Windcluster Mid- Norway skal legge til rette for innovasjon og nyskaping innen
vindkraftområdet gjennom å styrke samarbeidet mellom bedrifter og
kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.
Windcluster Mid- Norway skal bidra til at omgivelsene får informasjon og innsikt
innen fornybar energi og vindkraft.
Windcluster Mid- Norway tilbyr medlemskap til bedrifter og organisasjoner som
styrker klyngens konkurransekraft, uavhengig av geografisk tilknytning.
§ 3 Medlemmer
Windcluster Mid-Norway sine medlemmer er primært bedrifter fra Midt-Norge. Bedrifter
lokalisert utenfor Midt- Norge kan tas opp i foreningen.
Som medlemmer av foreningen opptas bedrifter, organisasjoner, kompetanse- og
utdanningsinstitusjoner, regionale utviklingsaktører og finansinstitusjoner som leverer
varer og/eller tjenester i eller til vindmarkedet.
Bedrifter som i forkant av stiftelsesmøte har sendt inn innmeldingsskjema tas automatisk
opp som medlemmer av foreningen i stiftelsesmøtet.
§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemsbedrifter har stemmerett og medlemsbedriftenes ansatte er valgbare til
tillitsverv i Windcluster Mid-Norway.
§ 5 Årskontingent.
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Årskontingent for medlemskap i Windcluster Mid-Norway fastsettes av årsmøtet.
Innbetalt årskontingent inngår som finansiering av prosjektet Arena Vindenergi så lenge
dette prosjektet har finansiering gjennom Arenaprogrammet.
§ 6 Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet er Windcluster MidNorways høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall
stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og
stemmegivning kan gis ved fullmakt fra et annet medlem.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på
sakslisten
senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de
fremmøtte
krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
§ 7 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtet skal:
1. Behandle Windcluster Mid-Norway årsmelding
2. Behandle innkomne forslag
3. Fastsette medlemsavgift
4. Valg av styre, observatører til styre og valgkomite.
§ 8 Sekretariat for Windcluster Mid-Norway
Proneo, gjennom prosjektet Arena Vindenergi, er sekretariat for Windcluster Mid-Norway.
§ 9 Styre
Windcluster Mid-Norways skal ha et styre som oppnevnes av årsmøtet. Styret skal bestå
av inntil 8 personer. Det skal tilstrebes at styret har god kjønnsbalanse. Styreleder velges
av årsmøtet. Styrets oppgaver er:
1. Utforme strategi for foreningens virksomhet og prioritere aktiviteter som skal
gjennomføres i prosjektet Arena Vindenergi.
2. Oppnevne etter behov fagkomiteer og utvalg for spesielle oppgaver. Fagkomiteene
arbeider selvstendig i samarbeid med sekretariatet og sluttrapporterer til styret.
3. Føre nødvendig kontroll med Windcluster Mid-Norways økonomi.
4. Representere Windcluster Mid-Norway utad sammen med sekretariatet.
5. Styret skal avholde fire møter per år og avgjør selv behov for flere møter.
6. Avgjøre behov for ekstraordinært årsmøte.
Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme
dobbelt.
Styrets medlemmer velges for perioder på 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges.
§ 10 Valgkomite
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Valgkomiteen består av tre representanter fra medlemsbedrifter i WMN.
Valgkomiteen velges av årsmøtet for ett år.
Valgkomiteen forbereder valg av styre, observatører til styret og valgkomite.
Valgkomiteens innstilling skal fremlegges i årsmøtet og vedlegges saklisten i tråd
med § 6.
§ 11Styret og valgkomiteens godtgjørelse
Verv i styre og valgkomite for Windcluster Mid-Norway godtgjøres ikke.
§ 12 Vedtektsendring
Endringer i foreningens vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte, etter å ha vært på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 13 Oppløsning (§ 12 kan ikke endres.)
Oppløsning av Windcluster Mid-Norway kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder
senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Alle omkostninger i forbindelse med stiftingen skal dekkes av Windcluster Mid-Norway,
herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m.
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