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§1 Vedtekter for Norges Indie-forfattersentrum SA
Norges Indie-forfattersentrum SA, forkortet NIFS, er et samvirkeforetak stiftet av

uavhengige («indie-»/independent) forfattere i Norge.

§2 Forretningssted:
Virksomhetens forretningsadresse er i Larvik.

§3 Formål
Norges Indie-forfattersentrum SA er et samvirkeforetak med hovedformål å gjøre det enklere å

være indie-forfatter i Norge. 

§4 Beskrivelse av foretakets virksomhet:
Foretaket skal drive faglig rådgivning og -støtte for medlemmene gjennom å gi informasjon om de

som kan tilby tjenester som redaktør, språkvask, korrektur, illustrasjoner, grafikk, ombrekking,

markedsføring og produksjon på forskjellige flater, trykking, nettsider, regnskap og andre

støtteordninger etter behov.

Foretaket vil stå for å arrangere aktiviteter for å fremme medlemmenes interesser, som messer,

faglige forum, nettmøter ol.

§5 Medlemmer
Styret treffer besluttning om opptak av medlemmer i samvirket. Medlemskapet er åpent for alle

indie-forfattere som har gitt ut eller har planer om å gi ut egen bok. De som har inngått den til

enhver tid gjeldende avtale om medlemskap etter godkjennelse av styret, er medlemmer av

samvirket (heretter omtalt som medlemmer).

Styret har anledning til å utnevne Æresmedlemmer.

Alle Medlemmer har lik rett, og rettigheter i henhold til Lov om Samvirkeforetak av 01012008.

§6 Avslutning av medlemskap
Medlemmer kan fritt si opp sitt medlemskap i Samvirket ved skriftlig varsel til styret.

Styret kan beslutte opphør av medlemskap for Medlemmer som vesentlig misligholder sine

forpliktelser overfor samvirket. Beslutning om opphør av medlemskap kan bare besluttes av et

fulltallig styre ved enstemmig beslutning. Manglende betaling av leie til samvirket etter andre

gangs purring skal anses som vesentlig mislighold. Ved vurdering av vesentlig mislighold skal

styret for øvrig legge vekt på etterlevelse av vedtekter og gjeldende regelverk for Samvirket, om

misligholdet er vedvarende eller gjentakende, eller om Medlemmets mislighold medfører en byrde

for de øvrige Medlemmene.

Årsmøte kan beslutte opphør av medlemskap.

Dersom styret beslutter opphør av medlemskap kan det aktuelle Medlemmet kreve at årsmøte



behandler avslutningen og avgjøre om medlemskapet skal gjenopptas.

Ved oppsigelse kan ikke forskuddet tilbakekreves.

§7 Medlemmenes forpliktelser
Medlemmer av samvirket plikter å følge disse vedtektene og forpliktelser i henhold til Lov

Samvirkeforetak av 01012008, og de til enhver tid gjeldende regelverk som fastsatt av styret i

henhold til vedtektene.

§8 Kapital og disponering av foretakets midler:
Medlemmer i samvirkeforetaket betaler andelsinnskudd og medlemskontingent etter

medlemstype. Medlemstyper kan være:

Kategori 1: Forfattere, disse betaler kr. 300 i medlemsinnskudd, og deretter kr.

300 i årlig medlemskontingent

Kategori 2: Bedrifter som leverandører/tjenesteytere til Kategori 1, disse

betaler kr. 1.000 i andelsinnskudd, og kr. 1.000 i årlig

medlemskontingent

Ved utmelding har medlemmet ikke krav på tilbakebetaling av andelsinnskudd.

Avkastningen i NIFS blir værende i virksomheten, eller blir fordelt mellom medlemmene på

bakgrunn av deres omsetning med foretaket.

Ingen av medlemmene har personlig ansvar for NIFS sine forpliktelser

§9 Anvendelse av årsoverskudd
Styret har fullmakt til å anvende årsoverskudd slik:

1. Godskriving av foretakets egenkapital

2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)

3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)

4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)

5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

§10 Styre
Foretaket skal ha et styre med minimum 3 medlemmer, maksimum 7 medlemmer. Samvirket skal

ikke ha daglig leder.

Årsmøte kan velge opp til 3 varamedlemmer for en periode frem til neste ordinære årsmøte.

Bestemmelsene om styret gjelder tilsvarende for varamedlemmer. Varamedlemmene har rett til å

delta på styremøter og skal innkalles ved frafall. Varamedlemmer har kun stemmerett dersom

varamedlemmet opptrer på vegne av et styremedlem som ikke deltar på møtet.

Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.

Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styret er beslutningsdyktig når

minst halvparten av styremedlemmene er til stede, medregnet varamedlemmer som opptrer på

vegne av et styremedlem som ikke deltar på møtet. Dersom et beslutningsdyktig styret ikke kan



samles for å behandle en sak over en periode på mer enn tre måneder fra behandling av saken ble

varslet, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte for valg av styre.

Styret skal behandle saker i møte. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke

styrelederen velger styret en leder for styrebehandlingen. Det skal føres referat fra styrets møter

som skal være tilgjengelig i samvirkets lokaler.

En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en

sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Ved valg anses

den som får flest stemmer valgt, og ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig

betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende

personlig eller økonomisk særinteresse i saken (inhabilitet). Ved inhabilitet skal varamedlem delta i

stedet for det aktuelle styremedlemmet.

Styret er ansvarlig for den daglige driften og skal sørge for organisering av samvirket. Styret skal i

nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også

fastsette retningslinjer for virksomheten, men kan ikke pålegge Medlemmene forpliktelser utover

det som følger av vedtektene. Retningslinjer for Samvirket skal gjøres kjent for Medlemmene.

Styret må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse Medlemmer eller andre en urimelig fordel på

andre Medlemmers eller samvirkets bekostning. Styret må ikke etterkomme noen beslutning hvis

beslutningen strider mot lov eller samvirkets vedtekter.

Årsmøte fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer.

§11 Signaturrett og Prokura fullmakt
Styreleder kan signere sammen med minst en av de andre styremedlemmene.

§12 Daglig leder
Samvirket skal ikke ha noen daglig leder.

§13 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal avholdes årlig og innen utgangen av juni måned.

Medlemmer har rett til å kreve at den ordinært årsmøte behandler bestemt angitte saker.

Forslaget skal redegjøres for og inneholde et forslag til vedtak som årsmøte kan ta stilling til.

Forslag om å endre vedtektene skal gjengis med forslag til ny tekst for de bestemmelser forslaget

gjelder. Saker som ønskes behandlet må meldes til styret skriftlig senest innen utgangen av april.

Styret eller årsmøte kan ikke utsette eller avvise saker som er meldt innen fristen uten at de har

blitt redegjort for. Årsmøte kan med simpelt flertall pålegge styret å utrede en sak innen en angitt

frist.

Innkalling til ordinært årsmøte skal inneholde årsberetning og årsberetning, innstilling fra

valgkomiteen dersom Samvirket har etablert en valgkomité, samt styrets forslag til vedtak for de

saker som skal behandles.

Den ordinære årsmøte skal behandle:

1. Åpning av årsmøte av styrets leder med opprettelse av fortegnelse over møtende

stemmeberettigede Medlemmer personlig og ved fullmakt;

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden;

3. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med



møteleder;

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder behandling av evt.

revisjonsberetning eller uttalelse fra regnskapsfører.

5. Ansvarsfrihet for styret;

6. Fastsette medlemskontingent for kommende år;

7. Behandle innkomne saker;

8. Valg av styremedlemmer;

9. Valg av valgkomité; og

10. Andre saker som hører under årsmøte etter vedtektene.

§14 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan bestemme  at det skal innkalles til ekstraordinær årsmøte.  
Styret skal  innkalle til ekstraordinær årsmøte når medlemmer som representerer minst en tidel av

medlemmene, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne, eller dersom styret er

pålagt å sørge for at det avholdes ekstraordinær årsmøte i henhold til vedtektene. Styret skal sørge

for at årsmøte holdes innen to måneder etter at kravet er fremsatt eller plikt til å innkalle til

ekstraordinært årsmøte inntrer.

§15 Økonomiske forhold
A. Styret fremlegger budsjett for inneværende år på årsmøte.

B. Alle inntekter/gaver tilfaller NIFS.

C. Intet medlem kan stifte gjeld i NIFS navn, og ingen kan hefte gjeld så vel

personlig eller solidarisk i NIFS navn.

D. Et Evt overskudd av samvirket vil overføres til Egenkapitalen for å sikre videre drift av

samvirket og dets formål.

§16 Valgkomité
Den ordinære årsmøte kan beslutte å velge en valgkomité. Valgkomiteen skal avgi innstillinger til

årsmøte om valg av Medlemmer til styret, godtgjørelse til styrets medlemmer, valg av medlemmer

til

valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Dersom det velges en valgkomité skal denne bestå av 2 til 3 Medlemmer. Valgkomiteens

medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av årsmøte for en periode på to år.

Godtgjørelse

til valgkomiteens medlemmer fastsettes av årsmøte.

§17 Oppløsning
Samvirket kan oppløses dersom det blir vedtatt med 2/3 flertall av avgitte stemmer på to

påfølgende ordinære årsmøter.

Er det fattet gyldig oppløsningsvedtak må det besluttes hvordan samvirkets midler skal realiseres.

Et evt. Økonomisk Overskudd vil da tilfalle et lignende kreativt samvirke i Larvik. Samvirkeloven

gjelder og skal anvendes så langt de passer.




