VEDTEKTER ØSTFOLD NYSKAPINGSNETTVERK

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Østfold NyskapingsNettverk med forkortelsen ØNN.

§ 2 Formål
Østfold NyskapingsNettverk er et resultat av Høgskolen i Østfold’s satsing på næringsrettet
høgskoleutdanning.
Organisasjonens formål er å fungere som et åpent forum for et innovasjonsinteressert næringsliv,
deres medarbeidere, organisasjoner, studenter og akademia, for derigjennom å sørge for
bevisstgjøring og markedsføring av innovasjonsbegrepet samt en generell heving av
innovasjonskompetansen. Det skal organiseres nettverk og samarbeidsarenaer, med hovedvekt på
frokostmøter der deltakere kan møtes, skape samarbeide, utveksle erfaringer og initiere
aktiviteter.

§ 3 Styret







ØNN ledes av et styre på 6-8 personer med hvor minst 2 er fra HiØ.
Øvrige styremedlemmer som bør reflektere regionens nærings- forsknings- og
organisasjonsliv, inklusiv offentlig sektor, velges av årsmøtet.
Styret konstituerer seg selv.
Styret fungerer for en periode på 1 år (regnet fra årsmøtedato). Gjenvalg er mulig. Styret
står fritt til å opprette arbeidsutvalg/grupper/utvalg, der dette er formålstjenlig. Det er
styrets hovedansvar å arrangere kvalitativt gode frokostmøter.
Valgkomite skal bestå av HIØ’s direktør, ØNN-leder og et av styrets medlemmer.

§ 4 Medlemmer/ interessenter
Organisasjonen skal ikke ha noen medlemmer, men som interessenter kan registreres
innovasjonsinteresserte enkeltpersoner som representerer næringslivet, det offentlige,
kompetansemiljøene eller seg selv. Det oppkreves heller ingen medlemskontingent. Kontakt
med interessentene opprettholdes og utvikles via mailsystem, sosiale medier og nettsider.

§ 5 Økonomi
Styret har ansvaret for å fremskaffe nødvendige midler til å drive organisasjonen på en fornuftig
og forsvarlig økonomisk måte. Midler skaffes i første rekke som prosjekt- og FoU-midler, samt
sponsormidler. Deltakeravgift kan bli pålagt ved enkelte møter. Organisasjonen skal ha egen
revisor.

§ 6 Møteaktivitet/ kontakt
Hovedaktiviteten er å avholde 5- 8 Frokostmøter per år, primært i Høgskolens lokaler. Som
møtedag benyttes vanligvis den siste fredagen i de aktuelle måneder. Øvrige møter/konferanser
etter behov.

§ 7 Årsmøte.
Organisasjonens driftsår følger kalenderåret. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned
hvert år. Årsmøtet holdes som 2. del av det ordinære frokostmøtet. Årsmøtet innkalles med egen
innkalling og skal behandle følgende:







Styrets årsmelding
Regnskap med revisjonsberetning
Valgkomitèens innstilling.
Budsjett og planer for kommende driftsår
Innkomne forslag (må være innkommet 14 dager før årsmøtet)
Vedtektsendringer

Samtlige påmeldte deltakere ved frokostmøtet/årsmøtet har rett til å avgi stemme.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller minst 25 av deltakerne ved de tre siste
frokostmøter.

§ 8 Opphør/ avvikling
Opphør eller avvikling kan kun skje ved ordinært eller ekstraordinært årsmøtevedtak.
Organisasjonens midler bør da overføres til annen tilsvarende interesseorganisasjon eller som
startkapital til innovative prosjekter.

