VEDTEKTER FOR STOR-OSLO PERSONELLSERVICE SA
§ 1 Selskapsform og foretaksnavn
Foretaket er et samvirkeforetak. Foretakets navn er «Stor-Oslo Personellservice SA».
§ 2 Forretningssted.
Forretningskontoret er i Oslo kommune.
§3 Virksomhet / formål mv.
Foretaket har til formål å være et interessekontor for å skaffe medlemmene fordeler blant annet ved
å:
•
•
•

tilby spare-, låne- og forsikringsprodukter, enten selv eller gjennom samarbeidspartnere
skaffe forbindelser med leverandører som kan tilby medlemmene gunstige kjøpsvilkår,
tilby utleie av fritidsboliger

Foretaket yter kun tjenester overfor sine medlemmer.
Krav til skriftlighet i disse vedtektene er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon etter
reglene i samvirkeloven.
§ 4 Medlemskap
Søknaden om medlemskap må være skriftlig. Den kan sendes elektronisk til den adressen foretaket
har oppgitt for formålet.
Medlemskap kan bare nektes dersom det er saklig grunn.
Medlemskapet er personlig og kan ikke overføres til andre.
Som medlemmer kan opptas:

•
•
•

fast ansatte i virksomheter i Oslo kommune eller i virksomheter som er min 50% eid av Oslo
kommune,
fast ansatte i skattekontorene i Oslo og Viken, og
fast ansatte i Stor-Oslo Personellservice SA.

Medlemmer som opptas, kan ikke ha medlemskap i andre interessekontorer.
Medlemskapet opphører:
• når medlemmet slutter i den virksomheten som gir rett til medlemskap, unntatt ved
pensjonering eller ved overgang til annen virksomhet som gir rett til medlemskap,
• ved utmelding,
• ved medlemmets død,
• ved eksklusjon, eller
• på annen måte i henhold til samvirkelovens regler.
Et medlem som slutter i sitt arbeidsforhold i en virksomhet nevnt i denne paragraf, kan etter søknad
få fortsette medlemskapet hvis styret finner grunn til det av hensyn til medlemmets økonomiske
forpliktelser overfor foretaket. Når et medlem dør, kan ektefelle etter søknad få opprettholdt
medlemskapet for et nærmere avtalt tidsrom.

Det enkelte medlem kan bringe sitt medlemskap til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket i
samsvar med samvirkelovens regler. Ved utmelding forfaller alle økonomiske mellomværende
mellom foretaket og medlemmet til innfrielse.
Et medlem kan utelukkes fra foretaket når medlemmet krenker foretaket ved vesentlig mislighold
eller tungtveiende grunner ellers tilsier at medlemmet blir utelukket. Vedtak om utelukking fattes av
styret, og meddeles medlemmet skriftlig.
Et vedtak om utelukking kan klages inn for årsmøtet.
§ 5 Andelsinnskudd.
Ved innmelding skal hvert medlem betale kr 150,- i andelsinnskudd.
Andelsinnskuddet forrentes ikke.
Andelsinnskuddet betales ikke tilbake ved opphør av medlemskap, kun ved avvikling av foretaket.
Det betales ikke medlemskontingent.

Ingen kan eie mer enn én andel.
§ 6 Egenkapital og årsoverskudd
Andelsinnskudd skal godskrives foretakets egenkapital. For øvrig dannes foretakets egenkapital
ved godskriving av årsoverskudd.
Eventuelt årsunderskudd skal belastes foretakets egenkapital.
§ 7 Styret

Foretaket skal ha et styre bestående av fem medlemmer og ett varamedlem. Styresammensetningen
skal oppfylle samvirkelovens krav til kjønnsbalanse.
Bare fysiske personer kan være styremedlemmer.
Årsmøtet velger styrets leder ved eget valg. Styret konstituerer seg selv i første møte etter årsmøte.
Styremedlemmene velges for et tidsrom av 2 år, slik at lederen og 2 av styremedlemmene er på valg
samtidig. De øvrige styremedlemmene er på valg det påfølgende år. Varamedlemmet velges for ett
år av gangen.
Alle styrets medlemmer må være medlemmer av foretaket.

Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er til stedet eller deltar i saksbehandlingen.
§ 8 Årsmøte
Gjennom årsmøte utøver medlemmene den øverste myndighet i foretaket.
Ordinært årsmøte avholdes innen et halvt år etter avsluttet regnskapsår, jf, samvirkelovens § 41.
Årsmøte innkalles av styret.
Medlemmene har rett til å møte i årsmøte.
Enhver som ønsker å møte i årsmøtet, må melde seg på senest 1 uke før årsmøtet avholdes.
Ingen kan stemme med fullmakt.
På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

•
•
•
•
•

Behandle foretakets regnskap og styrets og revisors beretning.
Velge styre og bestemme dets honorar.
Velge ny revisor, hvis dette er nevnt i innkallingen, og godkjenne revisors godtgjørelse.
Velge valgkomité bestående av 3 medlemmer, hvorav en velges som leder.
Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet innkalles ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer med kjent adresse. Innkallingen skal
angi tid og sted for møtet.
Innkalling til årsmøtet skal være sendt senest to uker før møtet skal avholdes.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet. Forslag om å endre vedtektene skal
gjengis i innkallingen. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden.
Regnskapet samt styrets og revisors beretning skal være utlagt til gjennomsyn senest 1 uke før
årsmøte avholdes
Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet i samsvar med samvirkeloven.
Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall blant deltakerne, ved øvrige saker gjelder simpelt flertall,
med mindre annet følger av samvirkeloven. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret, revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det.
Innkallingen følger reglene for innkalling til ordinært årsmøte.
§ 9 Oppløsning
Beslutning om å oppløse foretaket treffes av årsmøtet med ¾ flertall. Minst halvdelen av foretakets
medlemmer må være tilstede. Hvis årsmøtet ikke er vedtaksdyktig i denne saken, innkalles det til
ekstraordinært årsmøte. Spørsmålet vil da avgjøres ved simpelt flertall.

Foretakets medlemmer på oppløsningstidspunktet har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd
dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.
Gjenværende midler ut over dette skal gå til en eller flere stiftelser, foreninger e.l. med sosiale eller
allmennyttige formål.

