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Vedtekter for Agder Tresenter 
Vedtatt på årsmøte 12.03.1997 – sist endret på årsmøte 18.03.2021. 
 

§ 1. FORMÅL 

Hovedformålet for Agder Tresenter er å være et knutepunkt for trebasert næring, og bidra til å gi 
næringen økt lønnsomhet og konkurranseevne. Hovedformålet skal søkes nådd gjennom: 

- Aktivt samarbeid i bransjen og med andre relevante aktører. 
- Synliggjøring av bransjen og styrket omdømme. 
- Rekruttering, opplæring og kompetanseutvikling 

o herunder organisere og iverksette opplæringsvirksomhet for lærlinger, samt bidra til 
kompetanseheving for andre arbeidstakere.  

- Bærekraftige løsninger som bidrar til utvikling, sysselsetting, økt verdiskaping og lønnsomhet. 

Agder Tresenter er organisert som en ideell organisasjon. Agder Tresenter skal arbeide for medlems-
bedriftene, men også med tiltak som kan være til generell nytte for trebasert næring. Nærings-/ 
klyngesamarbeidet Tre på Agder inngår som en del av dette. 

Agder Tresenter er opplæringskontor for trebasert næring. Agder Tresenter skal legge til rette for 
lærlinger i de fagene som medlemsbedriftene har behov for.  

Agder Tresenter kan helt eller delvis eie virksomheter som har til formål å ivareta organisasjonens 
hovedformål.   

Agder Tresenter har ikke overskudd som selvstendig formål. Eventuelt overskudd skal benyttes i 
organisasjonens virksomhet. 

§ 2. LOKALISERING 

Agder Tresenter har kontoradresse i Agder. 

§ 3. MEDLEMMER 

Alle virksomheter innen trebasert næring kan opptas som kjernemedlemmer i organisasjonen. 
Virksomheter som har lærekontrakter som følges opp av Agder Tresenters opplæringskontor må 
være medlemmer i organisasjonen.  

I tillegg kan interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, regionale 
utviklingsaktører og forretningsmessige tjenesteytere søke om medlemskap. Forutsetningen er at 
virksomheten støtter opp om Agder Tresenter sitt hovedformål og at de kan og vil bidra til at 
organisasjonens mål nås. Styret avgjør om søknad kan godkjennes. 

Alle medlemmer plikter å betale årlig kontingent og serviceavgift slik disse er fastsatt av årsmøtet. 
Nye medlemmer er fritatt for å betale kontingent og serviceavgift første året etter innmelding.  

Forpliktelser medlemmene har i forhold til lærlinger eller annet i Agder Tresenter må sluttføres før, 
og uavhengig av, en eventuell utmeldelse. 

§ 4. LÆREKONTRAKTER 

Opplæringskontoret organiseres som en egen enhet under Agder Tresenter.  
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Opplæringskontoret har ansvar for å tegne lærekontrakt med lærling og utplassering av 
vedkommende i en eller flere medlemsbedrifter.  

Opplæringskontoret og lærebedriften(e) inngår en skriftlig avtalt om læretidens lengde og om andre 
forhold som har betydning for opplæringen. 

Arbeidsgiveransvaret ligger i den bedriften som opplæringen til enhver tid foregår i. 

Opplæringskontoret skal godkjenne lærekontrakten. Nye lærebedrifter må søke om godkjenning i de 
aktuelle lærefagene.  

Utfyllende retningslinjer for tegning og oppfølging av lærekontrakter fastsettes av styret. 

§ 5. ØKONOMI 

Virksomheten finansieres gjennom medlemskontingent, serviceavgift, salg av tjenester, tilskudd og 
prosjektmidler.  

Lærlingetilskudd fra fylkeskommunen formidles til Agder Tresenter, som igjen fordeler tilskuddene til 
lærebedriftene. Årsmøtet avgjør årlig hvor stor andel av tilskuddet som skal overføres til 
lærebedriften.  

Medlemmene og den enkelte tillitsvalgte godtgjøres ikke for generelt arbeid/deltakelse i Tre på 
Agder sine aktiviteter. Timer medlemmene bruker på deltakelse/gjennomføring av felles tiltak og 
prosjekter i regi av Agder Tresenter registreres og legges inn som egeninnsats i prosjektene. 

Det kan inngås avtaler om kjøp av tjenester/bistand fra deltakende bedrifter for gjennomføring av 
særskilte tiltak/prosjekter.  

Agder Tresenter er ansvarlig for organisasjonens eventuelle overskudd / underskudd.  

§ 6.  ÅRSMØTE 

Årsmøtet er Agder Tresenters høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av 
mars måned.  

Varsel om årsmøtet skal sendes alle medlemmer senest 15. januar. Forslag som ønskes behandlet på 
møtet må sendes styret innen 1. februar. Innkalling med komplett saksliste og saksdokumenter skal 
sendes ut minst 14 dager før årsmøtet.  

Medlemmer som har betalt kontingent året før, samt medlemmer som har kontingentfritak jf. § 3, 
har forslags- og stemmerett på årsmøte. Hvert kjernemedlem har to stemmer på årsmøtet. Andre 
medlemmer har en stemme hver. Møter det flere personer fra hvert medlem på årsmøtet velger de 
selv hvem av dem som møter stemmerett. Øvrige personer har tale- og forslagsrett på årsmøtet.  

Saker til behandling:  

1. Konstituering 
- Godkjenning av innkalling 
- Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen  

2. Årsmelding 
3. Regnskap 
4. Innkomne forslag 
5. Orientering om strategi og planer fremover 
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6. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift samt refusjonsandel av lærlingetilskudd til 
lærebedriftene. 

7. Valg: 
- Styreleder 
- Nestleder  
- Øvrige styremedlemmer  
- Valgkomité 
- Revisor (autorisert/registrert revisor eller autorisert regnskapsfører)   

Endring av vedtekter krever 2/3 flertall. Vedtak i andre saker krever simpelt flertall. Ved stemme-
likhet avgjøres saken med loddtrekning.  

Styret kan innkalle medlemmene til ekstraordinært årsmøte ved behov, eller når minst en tredjedel 
av kjernemedlemmene eller minst halvparten av de øvrige medlemmene krever det. Varsel om 
møte/innkalling må sendes ut minst 14 dager før møtet.  

§ 7.  STYRE 

Styret består av leder, nestleder og 3-5 styremedlemmer. Sammensetningen av styret bør gjenspeile 
bransjefordelingen hos medlemmene. Norske Trevarer Agder har rett til å utnevne 1 styremedlem.  

Styrets medlemmer velges primært for 2 år av gangen. For å sikre kontinuitet, bør det tilstrebes at ca. 
halvparten av styrets medlemmer er på valg det enkelte år. Dersom tillitsvalgte bytter jobb i 
perioden vurderes relevans i forhold til fortsatt tillitsverv for Agder Tresenter.  

Styret har myndighet i alle saker som ikke er særskilt tillagt årsmøtet. Styret er vedtaksført når minst 
halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. 

§ 8. ADMINISTRASJON 

Styret ansetter daglig leder.  

§ 9. UTMELDING 

Utmelding må skje skriftlig innen 1. oktober og får virkning fra og med 1. januar året etter.   

Eventuelle inngåtte avtaler gjennom Agder Tresenter må oppfylles før uttreden.  

Årsmøtet kan beslutte eksklusjon av medlemmer som ansees å arbeide i strid med organisasjonens 
formål. 

§ 10. OPPLØSNING 

Vedtak om oppløsning av organisasjonen gjøres av 2 etterfølgende årsmøter med minst 3 måneders 
mellomrom og med minst 3/4 flertall begge ganger.  

Årsmøtet bestemmer i så fall, - før avstemming om oppløsning på første årsmøte, - hvordan 
eventuelle midler i tilfelle oppløsning skal benyttes til fremme av organisasjonens formål.  

Midlene kan ikke benyttes til utdeling til medlemmene. 

 

Agder Tresenter      post@agder-tresenter.no  
Organisasjonsnummer 971332379     www.trepaagder.no/agdertresenter   


