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ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 14. AUGUST 2019 
 
 

SAK 4/2019 
 

Årsmøtet 2019 skal behandle følgende saker: 

 
a) Styrets innstilling til endring av vedtekter. 
 

ENDRING 
 

§ 5 Medlemskap  

Medlemskap kan tegnes av private firma, kommuner og selskap / foretak som 
arbeider med drift, vedlikehold, fornyelse og kvalitetskontroll av ledningsnett, 
eller leverer produkter og tjenester tilknyttet disse aktiviteter.   
 
Medlemskap tegnes ved skriftlig innmelding med kontaktperson, og oppføring 
på medlemslisten for RIN.   
 
Medlemskapet inkluderer RIN-tilknytning til Norsk Vann BA, som ”tilknyttet 
organisasjon”. ved Faggruppe for Ledningsnett. 

 

§ 6 Medlemsavgift 
Medlemsavgift består av kontingent (Avgiftsfritt) + serviceavgift 
(Avgiftspliktig), som fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 

 
Medlemmer som skylder medlemsavgift for mer enn 1 år, har ikke stemmerett 
eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. 
Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig medlemsavgift er 
betalt. Medlemmer som melder seg ut, vil ikke få tilbakebetalt medlemsavgift.   

 
Et medlem som har flere avdelinger / kontor, kan innlemme disse i RINs 
medlemsliste, mot innbetaling av 50% av serviceavgiften pr. avdeling / 
kontor. Med avdeling / kontor menes enhet lokalisert på et annet sted enn 
medlemmet. Dette medfører: 
 

 Egen kontaktperson oppgis. 

 Samme informasjon som øvrige medlemmer mottas. 

 Rabattert kursavgift. 

 Tillatelse til å benytte RINs logo. 

 Dette gir ikke stemmerett på årsmøtet. 

 Ved manglende innbetaling for mer enn 1 år, kan styret slette oppføringen 
i medlemslisten. 
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§ 9 Årsmøtets oppgaver 

 1. Behandle RINs årsmelding 
 2. Behandle RINs regnskap i revidert stand 
 3. Behandle innkomne forslag 
 4. Fastsette kontingent 
 5. Vedta RINs budsjett 
 6. Velge: 
 a) Leder (Velges hvert 2. år). Leder bør ikke sitte i lenger enn to perioder. 
 b) Styremedlemmer (Velges fortrinnsvis hvert 2. år) 
  Det skal bestrebes at styrets sammensetning består av 50/50  
  private / kommunale medlemmer. 
 c) Revisor  
 d) Valgkomité 
 

§ 11 Styret 
 

RIN ledes av styret (36 - 10 medlemmer), som er høyeste myndighet mellom 
årsmøtene.  Styret skal:  

 Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

 Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomien. 

 Administrere sekretariatsfunksjonen. 

 Administrere kurs, opplæring, temadager etc., med oppfølging av 
tilhørende deltakerbevis / sertifikater. 

 Sikre god oppdatering av bransjens retningslinjer, standarder etc. 

 Representere RIN utad. 
 
 Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av 
 styremedlemmene forlanger det. 
 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak 
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller 
møtelederens stemme dobbelt. 

 


