
Sak 4 - Behandling av saker punkt d 
 

Sak fra Statsforvalteren – Fratredelse av styreverv - endring av vedtekt 2 og 7 
 
Bakgrunn: 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal ønsker å fratre sitt styreverv i Avfallsforum Møre og 
Romsdal, med virkning fra årsmøtet 2022. 
 
 
 § 2 Medlemskap  

Følgende organisasjoner og firma kan være medlemmer i forumet:  

- Kommuner  

- Interkommunale renovasjonsselskaper  

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal  

- Bedrifter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner som arbeider i tilknytning til avfallssektoren  

 

Medlemskap er bindende inntil det sies opp skriftlig med 3 mnd. varsel. 

 

§ 7 Styre  

Årsmøtet velger styre, styrets leder og nestleder, og vararepresentanter til styret. De som velges 

inn i styret må være ansatt hos et medlem av forumet. Styrets leder og nestleder må være medlem 

av styret.  

Styret består av 9 medlemmer, hvorav en representant er fra Fylkesmannen. Fylkesmannen 

utnevner selv sitt medlem med personlig vara.  

For de øvrige styremedlemmene skal det være til sammen 2 vararepresentanter.  

Styret skal bestå av representanter fra både offentlig og privat virksomhet, og ha et balansert 

forhold mellom kvinner og menn. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 medlemmer er til stede.  

Styrets oppgave blir i hovedtrekk fastlagt gjennom arbeidsprogram som vedtas av årsmøtet, men 

styret kan innenfor rammen av vedtekter og fastlagt budsjett også selv ta opp oppgaver som det er 

naturlig at forumet engasjerer seg i. Styret godkjenner opptak av nye medlemmer.  

Styret forbereder og kaller inn til medlemsmøter. Styret kan engasjere sekretær og gi fullmakter til 

sekretariatet. Styret avholder møter etter behov. Det skal føres protokoll fra møtene.  

Årsmøtet fastsetter refusjon til virksomheter som er representert i styret.  

Diett og reise dekkes etter statens satser 

 

 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet beslutter at §2 og §7 endres slik; 
 
 § 2 Medlemskap  

Tredje kulepunkt endres til «Statsforvalteren i Møre og Romsdal» 

 

§ 7 Styre  

Setningen «Styret består av 9 medlemmer, hvorav en representant er fra Fylkesmannen. 

Fylkesmannen utnevner selv sitt medlem med personlig vara.»  

Endres til 

«Styret består av 9 medlemmer.» 

 

 



 


