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§ 1 Formål 

NFLB skal være en tverrfaglig interesseorganisasjon for ledende bore og 

brønnpersonell, både offshore og onshore. 

Formålet er å styrke medlemmenes forutsetninger for å møte nåtidens og fremtidens 

utfordringer. 

 

 NFLB skal ikke velge arbeidsmåter som umyndiggjør medlemmene i sitt ansvar 

overfor egen arbeidssituasjon. 

 NFLB vil arbeide for å skape holdninger som fører til at offshore baserte ledere blir 

sett på som en naturlig del av selskapenes / bedriftenes ledelse på lik linje med 

landbaserte ledere. 

 NFLB er ikke en fagforening og deltar ikke i fagforenings spørsmål. 

 NFLB vil arbeide aktivt for å få sine medlemmer til å se på sin arbeidsgiver som 

kunde og en naturlig bruker av kompetansebelagte tjenester. 

 NFLB skal bidra til at medlemmene leverer sine tjenester basert på 

markedsprinsippet. 

 NFLB ønsker at konflikter skal løses ved kommunikasjon, eventuelt ved 

forhandlinger mellom parter konflikten gjelder. 

 NFLB skal være medlemmene til hjelp i saker av faglig art. 

 NFLB vil så langt ressursene rekker være aktivt med i de avgjørelsesprosesser 

som får innflytelse på yrkesgruppen i vid forstand. 

 Foreningen NFLB inngår ikke tariffavtaler på vegne av sine medlemmer. 

 Foreningen er politisk nøytral 

 

§ 2 Organisatorisk tilknytning 

NFLB er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid opp mot 

myndigheter og andre aktører innen olje og gass industrien. 

 

 

 

 



§ 3 Medlemmene 

Alle som har ledende stillinger innen boring og brønnarbeid kan søke medlemskap i 

foreningen. Styret har myndighet til å avgjøre medlemskap ved tvilstilfelle. Årsmøte 

kan vedta tildeling av æres medlemskap etter innstilling fra styret. 

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbar til tillitsverv i NFLB. 

 

§ 5 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som 

skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter. De 

kan av styret strykes som medlem av foreningen. 

 

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte mottar ikke honorar for sitt arbeid, men får refundert faktiske utgifter brukt 

for å ivareta vervet. Det skal leveres reiseregning og utgifts rapport. Utgifter til 

godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap  

Medlemmer av styret er fritatt for å betale kontingent til NFLB i den perioden de er 

medlem av styret. 

. 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøte skal avholdes årlig og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet 

innkalles av styret, med minst 1 måneds varsel til medlemmene eller ved kunngjøring 

i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 

uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 

1 uke før årsmøtet. 

 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer 

og/eller media til å være tilstede. 

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 

Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. 

 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på 

sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 

av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med 

godkjenning av sakslisten. 

 



§ 8 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigent skal være medlem av NFLB. 

 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet 

Et vedtak er gyldig når det har alminnelig flertall blant de avgitte stemmene, med 

mindre annet er bestemt. Blanke stemmer ansees som ikke avgitt. 

 

Valg av styremedlemmer foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn et forslag. Bare 

foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved 

samme avstemming må stemmesedlene inneholde det antall kandidater som skal 

velges. 

Stemmesedler som er blanke, eller inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller feil 

antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene ansees som ikke 

avgitt. 

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å ansees valgt ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av 

vararepresentanter. 

Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de 

som valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. 

Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne 

avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved dirigentens dobbeltstemme. 

 

§ 10 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

 

1. Behandle styrets årsmelding 

2. Behandle NFLBs regnskap i revidert stand 

3. Behandle innkomne forslag 

4. Fastsette kontingent 

5. Velge: 

a. Leder 

b. Styremedlem(mer) 

c. Revisor ved ledighet 

  



 

§ 11 Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller ved minst en 

tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. 

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers 

varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er 

kunngjort i innkallingen. 

 

§ 12 Styret 

NFLB ledes av styret (3-8 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom 

årsmøtene. 

 

Husforeningen kan utnevne medlem og vara medlem til styret. 

Styret skal: 

 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og 

utarbeide instruks for disse. 

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med NFLBs økonomi i henhold til de til 

enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 

4. Representere NFLB utad. 

 

Styret skal holde regelmessige møte etter behov eller et flertall av styremedlemmene 

forlanger det. Det skal føres møteprotokoll. 

 

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes 

med flertall av de navngitte stemmene. Ved stemmelikheter teller møtelederens 

stemme dobbelt. 

 

§ 13 Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte 

etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 



 

§ 14 Oppløsning (§ 14 kan ikke endres) 

Oppløsning av NFLB kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder 

senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

Ved oppløsning av foreningen, skal de midler som er til disposisjon, etter årsmøtets 

beslutning tilfalle et allmennyttig formål. 

 

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av 

NFLB. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette 

treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 13. 


