
VEDTEKTER FOR DEN NORSKE FORENINGEN MOT PIRATKOPIERING -
NORWEGIAN ANTI-COUNTERFEITGROUP (NACG)

Vedtatt på stiftelsesmøte 14. oktober 2004

§ 1. NAVN OG TILHOLD

Foreningens navn er Den Norske Foreningen mot Piratkopiering –  Norwegian Anti-
Counterfeit Group (NACG). Foreningen har sitt sete i Oslo. 

§ 2. FORMÅL

Foreningen er en politisk uavhengig og ideell forening med følgende formål:

- å fremme forståelse for betydningen av velutviklet og effektiv rettslig beskyttelse 
mot og motarbeidelse av piratkopiering i videste forstand.  
- å spre kjennskap og kunnskap om piratkopiering og gjeldende rett for å bidra til å 
forhindre og begrense piratkopiering 
- å påvirke myndigheter og institusjoner til å sette i verk effektive tiltak mot 
piratkopiering. 

§ 3. VIRKSOMHET

Foreningen skal oppnå sitt formål ved:
- å arrangere møter og skape et forum for foreningens medlemmer – bestående av 

foretak, organisasjoner og privatpersoner – for samarbeid og utveksling av kunnskap 
og informasjon angående piratkopiering,

- å arrangere kurs og seminarer samt å spre kunnskap til myndigheter, organisasjoner, 
medlemmer og andre interesserte,

- å bidra i andre norske, utenlandske og internasjonale organisasjoner og foreninger 
med hovedsakelig samme formål og,   

- å drive annen opinionsdannende virksomhet forenlig med foreningens formål.

§ 4. MEDLEMSKAP

Som medlemmer i foreningen kan opptas foretak, organisasjoner og privatpersoner som 
respekterer og arbeider for foreningens formål.
Søknad om medlemskap vurderes av styret.

§ 5. MEDLEMSAVGIFT

Private og juridiske personer skal betale årlig medlemsavgift. Avgiftenes størrelse bestemmes 
av årsmøtet.

§ 6. STYRE OG MEDARBEIDERE

Foreningens løpende virksomhet ivaretas av et styre bestående av formann, viseformann og 
maksimum ti, men minimum fem, øvrige styremedlemmer, som velges for ett år om gangen.  

Styret utpeker selv sekretær og kasserer. 

Det føres protokoll fra hvert styremøte. 
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Styret møtes minimum to ganger årlig, og ellers når et styremedlem krever det. 

§ 7. VEDTAK OG VEDTAKSKOMPETANSE

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede og deltar i 
avstemningen. 

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreformannen dobbeltstemme.

Dersom styret ikke er fulltallig, skal de som stemmer for et vedtak utgjøre mer enn en 
tredjedel av hele antallet styremedlemmer for at vedtaket skal anses gyldig vedtatt. 

§ 8. FIRMATEGNING

Foreningens firma tegnes, foruten av styret i sin helhet, av formann, viseformann samt 
kassereren hver for seg.

§ 9. FORVALTNING OG REVISJON

Foreningens regnskaper avsluttes per kalenderår.

Styret avgir årlig en årsberetning. I årsberetningen inngår balanse- og resultatregnskap for 
regnskapsåret.

Styrets årsberetning granskes av de tilstedeværende revisor(er) utpekt av foreningens årsmøte. 
Årsberetning og foreningens regnskaper skal overleveres revisor senest 15. februar. 

Revisor skal avgi sin rapport senest 1. april. 

§ 10. ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste besluttende organ. Årsmøte avholdes hvert år før utgangen 
av juni måned, på dato og sted som styret bestemmer. 

Innkallelse skjer skriftlig minst 10 dager før møtet. 

På årsmøtet behandles følgende saker:

1. Valg av møteleder og dagsorden.
2. Valg av to personer som i tillegg til møteleder godkjenner møtereferatet.  
3. Styrets årsberetning.
4. Revisors årsberetning.
5. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret. 
6. Valg av styreformann, viseformann og styre. 
7. Valg av to revisorer og en stedfortredende revisor.
8. Fastsettelse av årskontingent i foreningen.
9. Oppsett av nominasjonskomité med den hensikt å komme med forslag til styremøte 
samt revisor og stedfortredende revisor. 
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§ 11. EVENTUELT

Dersom et medlem ønsker å ta opp spørsmål til behandling ved årsmøtet, skal det sendes 
skriftlig forespørsel til styret før møtet. 

Medlemmer har rett til å overvære og utøve ytrings-, forslag- og stemmerett på årsmøtet. 

§ 12. VALG

Valg ved foreningens møte skjer åpent, så langt ikke lukket valg begjæres. Hvert medlem har 
en stemmerett. Juridisk person representeres ved kompetent representant.
Beslutninger fattes med enkel majoritet. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. 

§ 13. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller når minst en tredel av de stemmeberettigede 
medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte som til ordinært årsmøte. 

§ 14. ANNET FORENINGSMØTE

Foreningsmøte avholdes etter styreinnkalling. Styret skal avholde et slikt foreningsmøte hvis 
det begjæres av 10 % av medlemsantallet. 

§ 15. VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING

Endringer av foreningens vedtekter må skje på årsmøte. Vedtak om endring av vedtekter 
krever minst 2/3 av de nærværende ved årsmøtet. 

Oppløsning av foreningen kan bare besluttes på foreningens årsmøte. Vedtak om oppløsning 
krever minst 2/3 flertall. Det kan velges avviklingsstyre til avvikling av foreningen. Ved 
foreningens oppløsning skal eventuell formue, etter at all gjeld er betalt, tilfalle det formål 
som foreningen skal fremme. 

§ 16. UTESTENGELSE AV MEDLEMMER

Medlemmer som motarbeider foreningens formål og/eller bryter foreningens vedtekter kan 
utestenges etter styrets beslutning. Den som utestenges eller melder seg ut av foreningen 
mister umiddelbart retten til å delta i beslutninger vedrørende foreningens anliggender og får 
ikke restituert betalt medlemsavgift. 


