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§ 1 Navn og formål 

Foreningens navn er Maskingrossisternes Forening 

Foreningens formål er: 

 Å samle firmaene innen bransjen for å vareta og fremme felles interesser. 

 Å styrke kollegialt samarbeid og å fremme sunne forretningsmessige prinsipper. 

 Å motarbeide illojal konkurranse eller andre forhold som strider mot god forretningsskikk. 

 

Maskingrossisternes Forening har ikke økonomisk overskudd som formål. Foreningen kan ikke 

opprette eller delta i konkurranseregulerende avtaler eller ordninger. 

 

 

§ 2 Medlemskap 

Som medlem kan opptas ethvert firma som er registrert i Norge – eller registrert filial av utenlandsk 

selskap – som i eget navn omsetter maskiner og/eller teknisk utstyr i et slikt omfang og på en slik 

måte at det er naturlig å betegne firmaet som maskingrossist.  

Medlemmer i Maskingrossisternes Forening må: 

1. ha nasjonalt salgskontor og servicemuligheter 

2. i de tre siste år ikke ha overtrådt lovgivningen eller MGFs regler om illojal konkurranse 

3. registrere sin omsetning og nøkkeltall i Norge i offentlig tilgjengelig register 

4. ha drevet virksomhet i Norge med registrert omsetning og nøkkeltall i minst 2 år 

 

Firmaer hvor stat eller statseid selskap har bestemmende innflytelse kan ikke bli medlem av 

foreningen. 

 

En medlemsbedrift som ikke lenger oppfyller de betingelser som er fastsatt i denne paragraf er 

forpliktet til å sende styret søknad om videreføring av medlemskapet.  

 

Søknad om medlemskap stiles til styret.  Styret kan beslutte opptak eller videreføring av medlemskap 

ved 4/5 flertall.  

 

 

§ 3 Organer 

Foreningens organer er: 

1. Generalforsamling 

2. Styret 

 

 

§ 4 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ.  Ordinær generalforsamling holdes årlig i første 

halvår av kalenderåret med minst 14 dagers varsel til medlemmene. 

På ordinær generalforsamlingen behandles: 

1. Styrets årsberetning. 

2. Revidert regnskap fra siste kalenderår. 

3. Fastsettelse av foreningskontingenten og serviceavgiften. 

4. Valg foretas ved funksjonstidens utløp, jfr. denne paragraf og § 6 nedenfor, for: 
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 Styreleder 

 4 styremedlemmer 

 4 varamedlemmer i nummerert rekkefølge 

 1 medlem til valgkomiteen. Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Det velges 1 nytt 

medlem for 3 år ved hver generalforsamling 

 Eventuelle tillitsmenn 

 

Valgene skal være skriftlige dersom minst to medlemmer krever det. 

 

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av styret med samme varsel som for 

ordinær generalforsamling.  Styret plikter å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis minst 

1/5 av medlemmene skriftlig krever det. 

 

 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet 

Hvert medlem av foreningen har en stemme.  På generalforsamlingen og medlemsmøte kan 

medlemmene bare avgi stemme ved personer som kan treffe bindende beslutninger på sitt firmas 

vegne i de saker som foreligger til behandling.  Medlemmer har adgang til å gi fullmakt til et annet 

medlem.  Et medlem kan ikke møte med mer enn 2 fullmakter fra selskaper det ikke selv har 

bestemmende innflytelse i.   Styret har adgang til å beslutte at det i en bestemt sak ikke skal kunne 

stemmes ved fullmakt.  Det må i tilfelle fremgå av innkallingen til generalforsamlingen.  

 

Hvor intet annet er bestemt, fattes alle beslutninger med simpelt stemmeflertall av de møtende.  Det 

føres protokoll fra forhandlingene som skal underskrives av de fremmøtte eller to av de møtende 

valgt av generalforsamlingen. 

 

Personer fra medlemsbedrifter som kan treffe bindende beslutninger på sitt firmas vegne er valgbare 

til alle verv i foreningen. 

 

 

§ 6 Styret 

Styret består av styreleder og 4 styremedlemmer med 4 varamedlemmer som velges av 

generalforsamlingen. Styrets leder og styremedlemmene velges for 2 år.  Ved gjenvalg velges styrets 

leder kun for ett år.  Varamedlemmer velges for ett år. Styret velger selv sin nestleder.  Styret holder 

møte så ofte det er nødvendig eller hensiktsmessig, men minst 4 ganger i året.  Det skal føres 

protokoll over forhandlingene som undertegnes av de tilstedeværende. Styret er beslutningsdyktig 

når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede og en av de møtende er styres leder eller 

nestleder.  

 

Styret er ansvarlig for forvaltningen av foreningen og skal forsikre seg om at den drives i 

overensstemmelse med de mål medlemmene og styret til enhver tid har satt opp for virksomheten, 

samt gjeldende lovgivning.  Styret forholder seg for øvrig til instruks for styret, herunder organiserer 

foreningens sekretariat og forvalter foreningens økonomiske midler.  

 

Styret fungerer som etisk råd. 
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§ 7 Servicekontoret og sekretariatet 

Maskingrossisternes Forening har sekretariat og servicekontor med sete i Oslo. Maskingrossisternes 

Servicekontor (MGS) har til formål å ta seg av fellesoppgaver av forretningsmessig art for 

medlemmene. 

Blant slike fellesoppgaver kan nevnes: 

 Fellesreklame og annen form for felles markedsføring. 

 Arrangementer som utstillinger og messer. 

 Utredning av forhold som er av betydning for effektiviseringen av medlemmenes 

forretningsdrift. 

 Arrangement av etterutdannelseskurser og konferanser innen fagområder med tilknytning til 

medlemmenes forretningsdrift.   

 Orientering til medlemmene om lover, offentlige forskrifter og andre forhold som er av 

betydning for medlemmenes forretningsdrift. 

 

Sekretariatet ved direktøren har ansvaret for den daglige ledelse av foreningens virksomhet i.h.t.   

instruks for direktøren, utarbeidet av styret, mulige retningslinjer og pålegg fra styret foruten 

gjeldende lover og forskrifter som regulerer virksomheten og forvaltningen av foreningen og dennes 

drift. 

 

Servicekontorets utgifter dekkes av serviceavgiften som fastsettes av generalforsamlingen. 

 

 

§ 8 Medlemsmøter 

Medlemsmøter holdes så ofte styret finner det nødvendig eller ønskelig.  Medlemsmøtenes 

hovedformål er å fremme samholdet og de kollegiale bånd mellom medlemmene og gjennom 

foredrag eller diskusjon om aktuelle temaer å belyse problemer av felles interesse. 

 

 

§ 9 Æresmedlemmer 

Styre kan ved enstemmig beslutning oppnevne æresmedlemmer for fortjenestefull innsats for 

foreningen eller medlemmene. 

 
 
§ 10 Grupper 

Innen foreningen kan det dannes bransjegrupper med egen gruppeleder. MGFs sekretariat 

administrerer og deltar på gruppemøtene som normalt avholdes i foreningens lokaler.  En gruppe må 

ha minst 3 medlemmer.  Gruppen behandler spørsmål av spesiell interesse for vedkommende 

bransje.  Gruppen kan ikke opptre utad.  Gruppens beslutninger må godkjennes av foreningens styre.   
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§ 11 Etiske regler 

Et medlem bør ikke ta initiativ til å overta agenturer eller representasjoner for leverandører som han 

vet eller burde vite allerede er representert ved et annet medlem. Såfremt et medlem mottar en 

forespørsel om overtagelse av representasjon /agentur fra en leverandør som allerede er 

representert her i landet, skal man forsikre seg om at den tidligere representanten er lovlig oppsagt 

før man innleder forhandlinger om eventuell overtagelse av representasjon. Et medlem ansees for å 

burde ha kjennskap til en representasjon hvis han ikke har foretatt rimelige undersøkelser for å 

bringe dette på det rene, blant annet ved å henvende seg til foreningens sekretariat. 

 

Når leverandører som har hver sin representant i Norge fusjonerer eller går sammen, skal de norske 

representantene ta kontakt med hverandre. 

 

Det er i strid med god forretningsskikk å gjøre aktiv henvendelse til medarbeidere ansatt hos andre 

medlemmer om bytte av stilling. 

 

Det strider mot MGFs etiske regler å yte personer som er ansatt hos kunder økonomiske fordeler. 

MGF har nulltoleranse for korrupsjon. Gaver, oppmerksomheter, reiser etc. kan ytes i den grad det er 

innenfor norske lover og regelverk.  

 

Medlemsfirmaene skal orientere sine ansatte om Maskingrossisternes Forenings etiske regler. 

 

 

§ 12 Klager og eksklusjon. 

Foreningens medlemmer kan bringe spørsmål om et medlem har opptrådt i strid med god 

forretningsskikk eller gjort seg skyldig i illojal konkurranse inn for styret i foreningen.  Styret avgir en 

begrunnet uttalelse om saken etter at begge parter har hatt anledning til å uttale seg.  Styrets 

uttalelser offentliggjøres ikke og styret har taushetsplikt med hensyn til det de får kjennskap til under 

behandlingen av saken.  Et medlem som har opptrådt i strid med god forretningsskikk eller gjort seg 

skyldig i illojal konkurranse kan ekskluderes av foreningen.  

 

Styret beslutter ved enstemmighet om et medlem skal ekskluderes. Styrets beslutning kan påklages. 

Første ordinære generalforsamling i foreningen behandler klagen. Klagen fra det medlem som er 

ekskludert kan ikke gis oppsettende virkning. Det kreves et flertall på ¾ av de representerte 

medlemsfirmaer på generalforsamlingen for en beslutning om eksklusjon. 

 
 
§ 13 Vedtektsendringer. 

Foreningens vedtekter kan bare endres på den ordinære generalforsamling.  Til beslutning om 

vedtektsendring kreves ¾ flertall blant de møtende.  Forslag til endringer i vedtektene må være 

kommet inn til styret innen 1. februar. 

 

 

§ 14 Utmelding. 

Utmelding av foreningen må være skriftlig og gjelder fra 1.januar påfølgende år. 
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§ 15 Foreningens oppløsning. 

Forslag om foreningens oppløsning kan bare behandles på den ordinære generalforsamling.  Til 

beslutning om oppløsning kreves ¾ flertall av foreningens medlemmer.  Forslag til foreningens 

oppløsning må være kommet inn til styret innen 1. februar. 

 

Foreningens midler skal ikke tilfalle medlemmene, men blir i tilfelle å anvende til forskning, 

undervisning eller annet ikke-økonomisk formål som er i tråd med foreningens formål eller annet 

ikke-økonomisk formål til nytte for bransjen.  

 

 

 

*** 


