
NORGES   GULLSMEDFORBUND   
  

Vedtekter   
  

(vedta�   på   landsmøtet    [dato] )   
  
  

§   1   NAVN   
  

Foreningens   navn   er   Norges   Gullsmedforbund   (NGF),   s��et   7.   september   1907.   
  

Foreningens   adresse   er   Bentsebrugaten   31,    Oslo   
  

§   2   FORMÅL   
  

NGF   har   �l   formål:   
  
● å   være   en   samlende   forening   �l   beste   for   gullsmedbransjen   
● å   arbeide   for   sunne   og   gode   forhold   i   bransjen   og   mellom   medlemmer   og   virke   for   faglige,   

kvalita�ve,   kunstneriske   og   næringsøkonomiske   sunne   verdier   
● å   utarbeide   og   ivareta   NGFs   e�ske   regler   
● å   ivareta   medlemmenes   felles   interesser,   herunder   kontakt   med   offentlige   

myndigheter,   og   heve   medlemmenes   kompetanse,   gi   rådgivning   og   holde   høy   og   
profesjonell   kvalitet   i   bransjen   

● å   samarbeide   med   andre   gullsmed   organisasjoner   og   øvrige   relevante   grupperinger   på   
nordisk   og   internasjonalt   nivå   

● å   �ldele   s�pend   fra   særskilte   fond   �l   videre   utdannelse   i   faget   
● å   utarbeide   og   ivareta   NGF`s   retningslinjer   for   taksering   
● å   fungere   som   en   meglende   part   mellom   forbruker   og   foreningens   medlemmer   
● å   besky�e   medlemmenes   produksjon   ved   hjelp   av   innregistrert   merke   (N)   

  
§   3   ORGANISASJONSFORM   

  
NGF   er   en   fri�stående   og   selvstendig   forening.    

  
NGF   er   en   selveiende   sammenslutning,   noe   som   innebærer   at   ingen,   verken   medlemmer   eller   andre,   
har   krav   på   foreningens   formue   eller   eiendeler   eller   er   ansvarlig   for   gjeld   eller   andre   forpliktelser.   NGF   
er   et   selvstendig   re�ssubjekt.   

  
§   4   MEDLEMSKAP   -   KRITERIER,   RETTIGHETER   OG   PLIKTER   

  
Som   medlemmer   i   NGF   kan   opptas:   

  
i. norskregistrerte   detaljister  
ii. norskregistrerte   leverandører   
iii. gullsmed   elever   og   -studenter     
iv. norskregistrerte   gullsmedverksteder   med   relevant   kompetanse   som   naturlig   hører   

hjemme   i   gullsmedbransjen   

  
Med    norskregistrert   detaljist    forstås   en   bedri�   som   i   all   hovedsak   selger   gullsmedvarer   direkte   �l   
forbruker   for   konsum.   



  
Med    norskregistrert   leverandør    forstås:   

a. en   bedri�   som   selv   produserer   gullsmedvarer   for   videresalg;   eller   
b. en   bedri�   som   er   grossist   for   gullsmedvarer   for   videresalg;   eller   
c. en   bedri�   som   har   agentur   med   gullsmedvarer   

  
Med    gullsmed   elev   og   -student    forstås   elever/studenter   i   det   norske   skolevesenet   under   utdannelse   
relatert   �l   gullsmedfaget.   

  
Med    norskregistrert   gullsmedverksted    forstås   en   bedri�   som   i   all   hovedsak   produserer   eller   reparerer   
gullsmedvarer.   

  
NGFs   styre   beslu�er   medlemsopptak,   og   kan   i   konkrete   �lfeller   gjøre   unntak   fra   ovennevnte   
medlemskriterier.   

  
Medlemmene   plikter:   

  
● å   overholde   NGFs   vedtekter,   e�ske   regler,   avtaler   og   øvrige   bestemmelser   
● å   melde   fra   om   endringer   som   kan   ha   betydning   for   re�en   �l   medlemskap,   samt   

eierforhold,   kompetanse,   adresse   og   øvrig   relevant   informasjon   for   medlemsregisteret   
  

Alle   medlemmer   har   re�   �l   å   delta   på   landsmøtet,   har   stemmere�   og   er   valgbare   �l   �llitsverv   i   
NGF,   med   mindre   annet   er   angi�   i   vedtektene.   Gullsmed   Elever   og   -studenter   har   ikke   stemmere�.   

  
Medlemmer   som   skylder   kon�ngent   for   mer   enn   6   -   seks   -   måneder,   har   ikke   stemmere�   
eller   andre   re�gheter,   og   styret   kan   uten   varsel   stryke   dem   som   medlem   av   NGF.     

  
Medlemmene   plikter   å   forholde   seg   �l   vedtak   som   er   fa�et   av   landsmøtet.   

  
§   5   LANDSMØTET   

  
Landsmøtet   er   NGFs   høyeste   myndighet.   Medlemmene   trer   sammen   �l   landsmøte   hvert   år.   Tidspunkt   
og   sted   fastse�es   av   styret   med   mindre   beslu�et   av   landsmøtet,   og   styret   innkaller   �l   møtet.   

  
Innkalling   �l   medlemmer   skjer   med   1   -   én   -   måneds   skri�lig   varsel   og   skal   inneholde   saksliste   og   
relevante   saksdokumenter.   

  
Hvis   særlige   grunner   gjør   det   ønskelig   kan   styret   beslu�e   sammenkalt   ekstraordinært   landsmøte.   
De�e   gjelder   også   hvis   minst   10   %   av   medlemmene   ønsker   ekstraordinært   landsmøte.   Ved   
ekstraordinært   landsmøte   gjelder   samme   regler   som   ved   ordinært   landsmøte.   

  
Landsmøtet   ledes   av   NGFs   styreleder,   som   også   kan   overlate   møteledelsen   �l   en   
dirigent   valgt   av   landsmøtet.   

  
Forutsa�   at   kon�ngent   �l   NGF   er   innbetalt,   ref.   vedtektene   §   4   niende   avsni�,   har   én   møtende   
representant   for   hvert   medlem   stemmere�.     

  
Medlemmet   bestemmer   selv   hvem   det   ønsker   å   sende   som   delegat   �l   landsmøtet.   

  
Delegatene   stemmer   e�er   det   antallet   medlemmer   delegaten   representerer,   og   har   én   stemme   for   
hvert   medlem   som   er   representert.   Hver   delegat   kan   møte   med   inn�l   én   fullmakt,   og   derfor   være   
representert   med   maksimum   to   stemmer.   



  
Sakene   avgjøres   med   alminnelig   flertall   med   mindre   annet   fremgår   av   vedtektene.   

  
Ordinært   landsmøte   skal   som   minimum   behandle   følgende   saker:   

  
a. godkjennelse   av   møteinnkalling   

  
b. godkjenning   av   saksliste   

  
c. valg   av   protokollfører(e)   og   2   -   to   -   medlemmer   �l   å   undertegne   møteprotokollen   

  
d. fastse�else   av   antall   stemmebere�gede   

  
e. valg   av   eventuell   møtedirigent   

  
f. behandling   av   styrets   årsberetning   

  
g. behandling   av   kontrollkomiteens   rapport   

  
h. behandling   av   årsmelding,   regnskaper,   revisors   beretning   og   budsje�er   for   NGF   og   NGFs   

S�pendiefond   
  

i. fastse�e   NGFs   medlemskon�ngent   
  

j. vedtakelse   av   budsje�   
  

k. behandle   saker   lagt   frem   av   styret   og   saker   som   er   innmeldt   fra   medlemmer   innen   2   -   to   
måneder   i   forkant   av   landsmøtet   

  
l. valg   av   ny�   styre,   faste   utvalg   og   komiteer,   inkludert   medlemmer   �l   kontrollkomiteen   og   

valgkomiteen   
  

m. valg   av   revisor   
  

n. eventuelt   bestemme   �d   og   sted   for   neste   landsmøte   
  

o. behandling   av   eventuelle   innkomne   forslag   
  

p. orienteringssaker   
  
  

§   6   STYRET   
  

Styret   skal   ivareta   NGFs   anliggender   i   samsvar   med   vedtektene   og   forvalte   foreningens   midler.   Styret   
avgjør   alle   saker   som   ikke   er   �llagt   landsmøtet.   

  
Styret   skal   instruere   daglig   leder   i   sine   arbeidsoppgaver.   Det   skal   legges   frem   årsrapport   og   regnskap   
for   landsmøtet.   

  
Styret   skal   bestå   av   5   medlemmer   med   variert   kompetanse   fra   bransjen.   

  



E�er   forslag   fra   valgkomite   velges   styremedlemmer   blant   medlemmene   for   en   2-årsperiode   på   
ordinært   landsmøte.   Leder   og   nestleder   kan   ikke   utski�es   på   samme   �dspunkt.   Det   er   �lla�   med   
benkeforslag   

  
Styret   velger   selv   sin   leder   og   nestleder.   

  
Ingen   skal   ha   samme   funksjon   i   styret   i   mer   enn   3   -   tre-   sammenhengende   valgperioder,   og   ingen   skal   
si�e   i   mer   enn   6   -   seks   –   sammenhengende   perioder   uten   et   opphold   på   minimum   6   -   seks   -   år.   

  
Styrets   leder,   eller   i   dennes   forfall   nestleder,   har   re�   �l   å   opptre   på   NGFs   vegne.   Styret   kan   meddele  
prokura,   og   ellers   gi   andre   fullmakter   det   finner   hensiktsmessig.   

  
Styret   er   beslutningsdyk�g   når   mer   en   halvparten   av   medlemmene   er   representert.   

  
Styret   er   ikke   beslutningsdyk�g   med   mindre   alle   medlemmer   er   gi�   mulighet   �l   å   delta.   Gyldig   
vedtak   oppnås   ved   simpelt   flertall.   Hvert   styremedlem   har   1   -   én   -   stemme.   Ved   stemmelikhet   har   
styreleder   dobbeltstemme.   Hvert   styremedlem   har   re�   �l   å   kreve   saker   ta�   opp   �l   behandling.   

  
Styret   kan   nedse�e   midler�dige   utvalg.   Styret   fastse�er   i   slike   �lfeller   det   nærmere   mandat   og   
reglement   for   utvalget.   

  
Styret   er   den   anse�ende/engasjerende   og   ellers   øverste   myndighet   i   forhold   �l   
administrasjon/regnskapsfører,   midler�dige   utvalg   og   faglig   ekstern   bistand.   

  

§   7   KONTROLLKOMITEEN   
  

Kontrollkomiteen   består   av   2   –   to   –   medlemmer;   én   leder   og   e�   medlem.   Et   styremedlem   kan   ikke   
være   medlem   av   kontrollkomiteen.   

  
Kontrollkomiteen   skal   ha   fri   lese�lgang   �l   NGFs   kon�   og   regnskapssystemer.     

  
Kontrollkomiteen   skal   ved   ubestemte   �der   kontrollere   at   dri�en   av   NGF   er   i   tråd   med   budsje�,   
landsmøte-   og   styrevedtak   og   god   regnskapsskikk.     

  
Kontrollkomiteen   skal   e�erse   at   styret   forvalter   NGFs   midler   i   henhold   �l   intensjonen   beskrevet   i   
vedtektene.   

  
§   8   VALGKOMITEEN   

  
Valgkomiteen   består   av   4   -   fire   -   medlemmer   som   velges   av   det   ordinære   landsmøtet   blant   
medlemmene.     

  
Inns�llinger   �l   valgkomiteen   skal   sendes   ut   av   styret   sammen   med   innkalling   �l   ordinært   landsmøte.   

  
§   9   ØVRIGE   UTVALG   OG   KOMITEER   

  
Ad   hoc   komitéer   og   utvalg   kan   oppnevnes   av   styret.   De�e   kan   være   komiteer   som,   mesterutvalg,   
Taksering,   gemmologi   og   smykkekunst.     
Som   representanter   �l   slike   komitéer   og   utvalg,   kan   foruten   delegater,   også   andre   personer   
oppnevnes   innen   medlemsbedri�ene,   om   
nødvendig   også   utenforstående   med   relevant   eksper�se   



§   10   LAUG/LOKALFORENINGER   
  

Regler   for   deltakelse   på   landsmøte   o.l     
    
§   11   KONTINGENT     

  
Medlemskon�ngent   fastse�es   av   landsmøtet   for   e�erfølgende   kalenderår,   og   betales   årlig   innen   
1. februar.   

  
  Styret   har   myndighet   �l   å   inngå   særavtaler   for   kon�ngent   dersom   styret   anser   de�e   som   
hensiktsmessig   og   nødvendig.»   

  
§   12   FELLESMERKER   

  
Fellesmerker   som   registreres   av   NGF   kan   brukes   av   foreningens   medlemmer   og   
andre   som   gis   skri�lig   �llatelse   av   styret.     
Ubere�get   bruk   av   fellesmerker   kan   påtales   av   NGFs   styre,   som   også   kan   fremse�e   krav   om   
skadeserstatning.     

  
§13   HEDERSTEGN   OG   ÆRESMEDLEMSKAP   

  
NGFs   hederstegn   kan   utdeles   av   styret   �l   personer   som   oppfyller   kravene   i   de   gjeldende   statu�er   for   
hederstegn.     

  
Styret   kan   gi   æresmedlemskap   �l   personer   som   har   u�ørt   helt   spesielt   arbeid   for   gullsmedfaget   e�er   
at   vedkommende   har   mo�a�   NGFs   hederstegn.   

  
Æresmedlemmer   har   møte-   og   talere�   på   landsmøtene.   

  
§14   [Egen   paragraf   over   særskilte   stempler   inn   under   NGF]   

  
[…]   

  
§15   VEDTEKSTENDRINGER   

  
Forslag   �l   endringer   av   vedtektene   fremse�es   av   styret,   eller   av   e�   medlem   på   vegne   av   minimum   20   
medlemmer.     

  
Forslaget   må   være   styret   i   hende   minst   2   -   to   -   måneder   før   landsmøtet.     

  
Vedtektsendringer   kan   vedtas   med   2/3   flertall   på   lovlig   innkalt   landsmøte   e�er   samme   stemmeregler   
som   angi�   i   §5   syvende   avsni�.   

  
§16   UTMELDELSE   

  
Utmeldelse   av   NGF   må   skje   skri�lig   med   minimum   6   -   seks   -   måneders   varsel.   

  
Ved   utmeldelse   av   NGF   mister   medlemmet   de   re�gheter   medlemskapet   har   gi�.     

  
Ved   utmeldelse   mister   medlemmet   også   alle   krav   på   NGF   s   midler,   innbetalt   kon�ngent   eller   avgi�er,   
selv   om   utmeldelsen   finner   sted   midt   i   et   kalenderår.   

  



Medlemmer   som   melder   seg   ut   av   NGF,   og   som   innehar   verv,   skal   ved   innlevering   av   
utmeldelsen   øyeblikkelig   fratre   disse   verv.   

  
§17   EKSKLUSJON   

  
Styret   kan   på   fri�   grunnlag   ekskludere   et   medlem   som   ikke   opptrer   overensstemmende   med   NGFs   
vedtekter,   avtaler   eller   e�ske   regler   eller   som   ved   sin   opptreden   skader   NGF   og/eller   dets   
medlemmer.   

  
Eksklusjonsgrunn   foreligger   også   dersom   forretnings   vandelen   er   slik   den   kan   anses   å   skade   fagets   
anseelse.   

  
Forslag   om   eksklusjon   av   et   medlem   kan   fremse�es   av   et   styremedlem.     

  
Det   medlem   som   er   foreslå�   ekskludert   har   krav   på   å   få   varsel   om   de�e   og   har   re�   �l   å   
u�ale   seg   �l   styret   før   eksklusjon   beslu�es.   Kun   et   fulltallig   og   enstemmig   styre   som   kan   ekskludere   
et   medlem.   

  
Ekskluderte   medlemmer   fratrer   sine   eventuelle   verv   med   øyeblikkelig   virkning.   

  
Gjelder   eksklusjon   et   styremedlem,   trer   vararepresentant   inn   i   styremedlemmets   sted.   

  
§18   TAUSHETSPLIKT   

  
NGF   sine   medlemmer   er   pålagt   taushetsplikt   med   hensyn   �l   de   opplysninger   de   får   gjennom   NGF,   
deriblant   om   kunder   og   medlemmers   økonomiske   og   forretningsmessige   forhold.   

  
§19   MEDLEMSKARTOTEK   

  
NGF   fører   oversikt   over   bransjens   medlemmer   i   takst   registeret   og   i   medlemsbasen,   og   disse   
opplysningene   behandles   strengt   konfidensielt.   Medlemmer   som   mo�ar   opplysninger   er   ansvarlige   
for   at   opplysningene   blir   behandlet   konfidensielt,   ref.   §   19   ovenfor,   og   er   ansvarlig   for   misbruk.   

  
§20   OPPLØSNING   

  
Oppløsning   av   NGF   kan   kun   foretas   e�er   at   man   på   to   påfølgende   landsmøter   med   minst   2/3   flertall   
av   de   fremmø�e,   har   stemt   for   det.   

Beslu�es   NGF   oppløst,   anbringes   NGFs   midler   mot   betryggende   sikkerhet   og   med   sikte   på   god   
avkastning,   i   påvente   av   at   et   ny�   forbund   blir   oppre�et.   Midlene   skal   i   de�e   �dsrom   bestyres   av   en   
særskilt   oppnevnt   komite   på   3   medlemmer,   oppnevnt   av   det   siste   ordinære   landsmøte.   

  
  
  
  


