Vedtekter for The Life Science Cluster
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er The Life Science Cluster (TLSC), og ble stiftet 09.03.2016.
§ 2 Foreningens formål
TLSC er en næringsklynge og har som formål:
-

Å skape næringslivsvekst innen alle typer virksomheter basert på livsvitenskap
og bioteknologi. Dette skal omfatte både etablerte bedrifter og nye
oppstartselskaper i Oslo-regionen og resten av Norge.

-

Å øke samarbeidet mellom næringsliv, FoU-miljøer og offentlige aktører til
gjensidig nytte for alle parter

-

Å bidra til å øke omfanget av ny teknologi, innovasjoner, produkter og tjenester
som kommer samfunnet til gode, og som skapes på basis av kunnskapen og
ressursene til aktørene i klyngen.

TLSC skal utvikle og tilby aktiviteter og tjenester som skaper samarbeid mellom
aktørene i klyngen slik at det generer økt verdiskaping og innovasjon, og styrker
aktørenes produktivitet og konkurransekraft.
Foreningen har ikke økonomisk overskudd som formål, og det utbetales ikke utbytte fra
foreningen.
Foreningen vil ha skiftende medlemmer, medlemstall, og kapital.
§ 3 Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld. Dersom ikke annet er avtalt, har ikke medlemmene ansvar
for foreningens forpliktelser.
§ 4 Foreningens lokalisering
Foreningen skal være registrert i Forskningsparken i Oslo, der sekretariatsfunksjonen
også skal være lokalisert.
§ 5 Foreningens medlemmer
Som ordinære medlemmer i Foreningen opptas bedrifter, forsknings- og
utdanningsinstitusjoner, offentlige aktører, organisasjoner og investorer som driver
virksomhet der livsvitenskap og bioteknologi inngår som en viktig faktor.
Medlemmenes geografiske lokalisering er ikke geografisk begrenset hverken nasjonalt
eller internasjonalt.
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Ordinære medlemmer må være offentlig registrert som selskaper, offentlig virksomheter
eller organisasjoner. Hvert enkelt medlemskap skal godkjennes av foreningens styre.
Enkeltpersoner kan også opptas som medlemmer. Dette kalles Personlig Medlemskap,
og kan tildeles enkeltpersoner som har særlig kunnskap om og/eller interesse for
foreningens hovedtema, og som ikke samtidig er involvert i relatert næringsvirksomhet.
Eksempler kan være studenter og forskere som det er ønskelig for foreningen å bringe
inn i klyngens nettverksaktiviteter. Hvert enkelt Personlige Medlemskap skal godkjennes
av foreningens styre.
For begge typer medlemskap kreves det at medlemskontingenten og serviceavgiften
betales for opptak og fortsatt medlemskap. Medlemskap i foreningen er først gyldig og
skal regnes fra den dag kontingent og avgiften er betalt. Medlemmer som skylder
kontingent og/eller serviceavgift for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan
det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
§ 6 Stemmerett og valgbarhet
Alle ordinære medlemmer har stemmerett og kan stille representanter som er valgbare
til tillitsverv i foreningen.
Personlige medlemmer kan delta i alle foreningens møter og aktiviteter. De har ikke
stemmerett, men er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 7 Medlemskontingent og serviceavgift
Medlemmene betaler medlemskontingent og serviceavgift som fastsatt av Årsmøtet.
Kontingenten og serviceavgiften kan differensieres mellom medlemmer.
§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 9 Foreningens organer
Foreningens organer består av;
•

Årsmøte

•

Styre

•

Sekretariat

I tillegg kan Årsmøtet opprette et strategisk råd, og Styret kan opprette arbeidsgrupper
ved behov som rapporterer til styret.
§ 10 Ordinært Årsmøte
Årsmøtet er TLSCs øverste organ.
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Ordinært Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai måned og innkalles av Styret
med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene. Innkallingen skal inneholde
saksliste for Årsmøtet og forslag til saker som ønskes behandlet. Fullstendig saksliste
må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret skriftlig eller
elektronisk senest to uker før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller
media til å være til stede ved Årsmøtet.
Ordinært Årsmøte skal behandle følgende saker:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Fortegnelse over medlemmer til stede på Årsmøtet
5. Fremleggelse av Styrets beretning for foregående regnskapsår
6. Godkjenning av revidert regnskap for siste år
7. Fremleggelse av revisors uttalelse
8. Fastsettelse av revisors honorar
9. Godkjennelse av ansvarsfrihet for styremedlemmene
10. Beslutning om årsoppgjørsdisposisjoner
11. Behandling av budsjett og fastsettelse av medlemskontingent og serviceavgift for
påfølgende år
12. Saker som Styret eller medlemmer ønsker behandlet
13. Valg av
a. Styreleder
b. Styremedlemmer
c. Revisor
d. Valgkomité
§ 11 Stemmegivning på Årsmøtet

Korrekt innkalt Årsmøte vil være beslutningsdyktig uten krav til antall fremmøtte
representanter, med unntak av Årsmøter som skal behandle vedtektsendringer. I slike
tilfeller forlanges fremmøte av minst en tredjedel av medlemmene.
Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall av de fremmøtte representanter på
Årsmøtet. Andre saker avgjøres ved simpelt flertall av de fremmøtte representanter.
Hvert medlem har én stemme, dog har medlemmer som ikke har betalt all
medlemskontingent og serviceavgift på det tidspunkt Årsmøtet avholdes ikke
stemmerett.
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Avstemninger foretas skriftlig dersom det fremmes krav om det. Eventuelt omvalg skal
skje åpent. Ved stemmelikhet har Styrets leder dobbeltstemme.
Stemmegivning kan skje ved skriftlig fullmakt til styrets leder.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4
av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om
godkjenning av saksliste.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater
kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må
stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved
vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke
foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke,
og stemmene anses som ikke avgitt. Avstemminger avgjøres ved simpelt flertall.
§ 12 Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært Årsmøte holdes etter styrets beslutning eller når minst 1/3 av
medlemmene skriftlig krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skal skje etter samme regler som for ordinært Årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er
kunngjort i innkallingen.
§ 13 Styret
Foreningens styre består av styreleder og 4 - 10 medlemmer som alle velges av
Årsmøtet. Styret skal sammensettes slik at det representerer de ulike organisasjoner og
sektorer av medlemmene på en balansert måte.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styrets leder velges for ett år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år av
gangen. Første gang velges halvparten av styremedlemmene for ett år, slik at
halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Både Styrets leder og styremedlemmer
kan gjenvelges. Styret kan selv konstituere seg med en nestleder. Dersom Styrets leder
trer ut av Styret i løpet av sin periode, konstituerer Styret seg med en ny leder for resten
av perioden.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene
forlanger det.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede.
Styrevedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder, eller
stedfortreder utpekt av Styret (nestleder), dobbeltstemme.
§ 14 Styrets mandat
Styret skal:
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Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide
instruks for disse.
Forvalte og føre nødvendig tilsyn med foreningens økonomi og drift i henhold til de til
enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Representere foreningen utad.
§ 15 Sekretariat
Foreningen TLSC forestår selv sin egen sekretariatsfunksjon. Sekretariatet ledes av en
daglig leder som tilsettes av styret. Daglig leder rapporterer til styret.
§ 16 Foreningens signatur
Foreningen tegnes av styrets leder sammen med daglig leder.
§ 17 Foreningens gjeld og midler
Foreningens midler skal kun brukes i henhold til foreningens formål.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
Foreningen kan ikke oppta rentebærende gjeld uten godkjennelse i Årsmøtet.
Medlemmene har ikke økonomisk ansvar for Foreningens gjeld.
§ 18 Valgkomité
Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg overfor Årsmøtet, herunder styrevalg
og valg av medlemmer i Strategisk råd dersom Årsmøtet oppretter et slikt..
Både ved styrevalg og valg av medlemmer til Strategisk råd, skal valgkomiteen foreslå
kandidater som sikrer at styret og/eller Strategisk råd sammensettes slik at det
representerer de ulike organisasjoner og sektorer av medlemmene på en balansert
måte.
Valgkomiteen består av tre medlemmer, som velges av Årsmøtet med en funksjonstid
på to år, dog slik at ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig. Valgkomiteens forslag
sendes medlemmene direkte med de samme frister som gjelder for innkalling til
Årsmøte.
§ 19 Opphør av medlemskap
Utmeldelse skal skje skriftlig til Foreningens Styre.
Styret kan ekskludere et medlem som motarbeider Foreningens formål, eller skader
Foreningens omdømme. Medlemmer som unnlater å betale kontingent kan ekskluderes
av Styret.
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§ 20 Oppløsning
Vedtak om oppløsning av Foreningen skal fattes av to påfølgende ordinære Årsmøter
med kvalifisert flertall som for vedtektsendringer. Lovlig vedtak om oppløsning er
betinget av at Styret innstiller på oppløsning og at saken er eksplisitt nevnt i innkallingen
til Årsmøtene. Siste Årsmøte som fatter endelig vedtak om oppløsning skal velge et
avviklingsstyre og fastsette hvordan eventuelle midler eller aktiva, etter betaling av alle
kreditorer og dekning av andre fordringer, skal anvendes til beste for Foreningens
formål.
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som
oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til
dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 11. Styret skal i
denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som Årsmøtet skal
stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra
foreningens kreditorer.

-------------------
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