
Statutter for Profilgruppa 
 

(Gjeldende fra 12. juni 2020) 
 

 
§ 1. Navn 

 
Nettverket skal kalles Profilgruppa. 
 

 
§ 2. Målsetting 

 
Nettverket gjelder medlemmer med utgangspunkt i Midt-Tromsregionen eller som på annen måte tilfredsstiller 
målsettinga i Profilgruppa. 
 
Hovedmålsettinga for nettverket er å styrke og utvikle kompetanse og erfaringsutveksling mellom bedriftene i 
Profilgruppa. Nettverket kan også ta initiativ eller igangsette tiltak som gagner hovedmålsettinga. 
 
Nettverket har også som mål å utvikle det sosiale nettverk mellom Profilbedriftene. 
 
Nettverket har ikke som mål å gå med overskudd eller at Profilbedriftene på en eller annen måte skal motta 
direkte økonomiske uttellinger fra nettverket. Det er med andre ord en forutsetning at nettverkets inntekter og 
kostnader skal være like over tid. 

 
 

§ 3. Profilbedrifter 
 
For å bli Profilmedlem må følgende forutsetninger være oppfylt: 

 
• Medlem må være enig i hovedmålsettinga 
• Medlem må være innstilt på å delta aktivt, økonomisk, sosialt og faglig i de aktiviteter som nettverket 

medfører. 
• Profilmedlem må ved inntreden i gruppa ha til hensikt å være medlem over lengre tid, helst minst 3 år. 

 
 

§ 4. Ansvar 
 
Profilmedlemmene har ikke noe økonomisk ansvar i forbindelse med nettverket, ut over plikten til å innbetale et 
omforent årlig beløp som årsgruppemøtet fastsetter etter forslag fra styret. 

 
 
§ 5. Utmelding av Profilgruppa 
 
Utmelding av Profilgruppa kan skje to ganger per år, innen 1. oktober eller innen 1. mars. 

 
 

§ 6. Organisering 
 
Profilgruppa har følgende organer: 
 
1. Årsgruppemøtet 

 
• Årsgruppemøtet består av inntil to personer fra hvert Profilmedlem. Hver virksomhet har en stemme. 
• Årsgruppemøtet er nettverkets høyeste organ 
• Årsgruppemøtet skal avholdes innen 1. mai hvert år, og det innkalles med tre ukes varsel. 
• Årsgruppemøtet skal behandle følgende saker: 



- kortfattet årsmelding 
- godkjenning av revidert regnskap for det forløpne år 
- hvilket årlig beløp det enkelte medlem skal innskyte 
- drøfte og vedta budsjett for arbeidsåret 
- andre saker som styret finner det riktig å behandle i Årsgruppemøtet 
- valg av styre 
- valg av styrets leder 
- valg av valgkomitè på 2 medlemmer 
- valg av revisor 

 
2) Styret  

 
Styret består av 5-7 personer fra Profilmedlemmene, samt en fast møtende 1. vara og en 2. vara som møter ved 
behov. Styret velges for to år av gangen. Årsgruppemøtet velger hvert år styrets leder blant styremedlemmene. 
 
Styrets viktigste oppgaver er å: 
 
• utarbeide forslag til budsjett for arbeidsåret og som skal behandles på Årsgruppemøtet 
• sørge for at organisering, økonomi, regnskaper og revisjon blir ordnet på en betryggende måte 
• sørge for at Profilmedlemmene holdes orientert om aktiviteter som skjer i regi av eller som en konsekvens 

av Profilgruppa 
• avholde tilstrekkelig antall medlemsmøter i året til å foreslå, gjennomføre og følge opp de aktiviteter som 

Profilgruppa skal delta i 
• styret avgjør opptak og eksklusjon av medlemsbedrifter i Profilgruppa 
• styret innvilger og avslutter æresmedlemskap 
• engasjere sekretær 
 
Styrets sammensetning: 

 
• Sammensetningen av Profilgruppas styre skal speile regional spredning innenfor Profilgruppas 

medlemsmasse. 
• Styrets medlemmer skal fortrinnsvis rekrutteres fra ledelsen i medlemsbedriftene, og styremedlemmenes 

interesse og engasjement for regionens nærings- og samfunnsliv skal vektlegges tungt.  
• Styret må i sum kunne sikre et godt kontaktnett blant regionale og nasjonale aktører innen næringsliv og 

politikk, samtidig som objektivitet til særinteresser og politiske retninger skal legges til grunn for styrets 
arbeid. 

• Styret evaluerer seg selv en gang i året i forkant av årsmøtet. Resultatet av evalueringen videreformidles til 
Profilgruppas valgkomite. 

 
 
§ 7.  Endring i statuttene 
 
Statuttendring kan skje ved 2/3 flertall av lovlig satt Årsgruppemøte. 
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