
 

 
 
 

VEDTEKTER   
FOR  

GLOBAL COMPACT NETTVERK NORGE  
 

 

  
§ 1. Navn  
Foreningens navn er Global Compact Nettverk Norge (engelsk: Global 
Compact Network Norway), i det følgende GCNN. Foreningen er en selveiende og 
frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.  
  
GCNN er en del av Global Compact og utgjør det lokale nettverket i Norge. GCNN er 
registrert som en forening i Foretaksregisteret.  
  
GCNN skal drives i samsvar med UN Global Compacts (UNGC) 
kvalitetskriterier, Local Network Quality Standards.  
  
Foreningen er stiftet 15. oktober 2018.  
  
§2. Formål  
Formålet med GCNN er å styrke norske bedrifters arbeid med samfunnsansvar og 
bærekraft på basis av Global Compacts ti prinsipper og 
FNs bærekraftsmål (Sustainable Development Goals, SDGene), og bidra til at 
dette kan gjøres til en del av bedriftenes forretningsvirksomhet.  
  
Dette skal blant annet skje ved å legge til rette for at medlemmene kan delta i 
erfaringsutveksling og kompetanseutvikling innen de områder som dekkes av de ti 
prinsippene.  
  
§3. Medlemskap   
Bedrifter og organisasjoner hjemmehørende i Norge blir automatisk med i GCNN når de 
har blitt Global Compact-signatory og har sendt Letter of Commitment til FNs 
generalsekretær.  
  
GCNN har tre typer medlemmer:  
 

• Store bedrifter (omsetning over 50 mill. USD), det er bedrifter som betaler bidrag 
til UNGC som participant eller signatory. Disse betaler ikke særskilt medlemsbidrag 
til GCNN, og har alle rettigheter.  
 



 

 
 
• Mindre bedrifter (omsetning under 50 mill USD) som er signatory og dermed 
ikke betaler bidrag til UNGC. Disse må betale eget bidrag til GCNN for å få alle 
medlemsrettigheter.  
• Mikrobedrifter (9 eller færre ansatte og en omsetningsgrense definert av 
generalforsamlingen i forbindelse med fastsettelse av årskontingent). Det er 
bedrifter som registreres som signatory og kun betaler bidrag til GCNN.   
• Subsidiary-medlemmer: Bedrifter som har hovedkontor i andre land kan delta i 
GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.  
• Organisasjoner: Sivilsamfunnsorganisasjoner, akademiske 
institusjoner, offentlige myndigheter og andre organisasjoner som ikke betaler 
bidrag til UNGC kan delta i GCNN ved å betale et eget bidrag til GCNN.  

  
§4. Medlemskontingent  
De store bedriftene betaler til UNGC hvert år, og deler av dette beløpet tilfaller GCNN. 
Størrelsen på beløpet for signatories og participants fastsettes av UNGC. Størrelsen på 
andelen som tilfaller GCNN avtales mellom UNGC og GCNN.  
For de øvrige medlemskategoriene vil det bli innkrevet en egen kontingent for å kunne 
delta i GCNN. Kontingentens størrelse fastsettes årlig av generalforsamlingen.   
  
§5. Generalforsamling  
Generalforsamlingen er GCNNs øverste myndighet. Alle betalende medlemmer har 
anledning til å delta og stemme på generalforsamlingen.   
  
§6. Ordinær generalforsamling  
Ordinær generalforsamling avholdes en gang årlig innen utgangen av mai måned. 
Tidspunktet fastsettes av styret.  
  
Innkalling til generalforsamlingen skal skje med minst seks ukers varsel. Dagsorden og 
regnskap skal sendes medlemmene senest en uke før generalforsamlingen.   
  
Dagsorden skal inneholde følgende punkter:  

1. Valg av møteleder  
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen  
4. Behandle årsberetning  
5. Godkjenning av regnskap i revidert stand  
6. Vedta budsjett  
7. Fastsettelse av bidrag/kontingent  
8. Behandle innkomne forslag  
9. Valg av styremedlemmer  
10. Valg av medlemmer i valgkomiteen  
11. Valg av revisor  



 

 
 
12. Eventuelt 

 

Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i 
hende senest fire uker før generalforsamlingen.  
  
Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen. Den skal undertegnes av to av de 
tilstedeværende.  
  
§7. Stemmegivning på generalforsamlingen  
Generalforsamlingen er alltid beslutningsdyktig uansett antall deltakere.  
  
Hvert medlem, uavhengig av medlemskategori, som har betalt sitt bidrag 
har én stemme. Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene treffes beslutninger med simpelt 
flertall. Et medlem som ikke møter på generalforsamlingen har anledning til å gi 
fullmakt til å stemme til et medlem av styret eller et annet stemmeberettiget medlem.  
  
§8. Avstemninger som krever kvalifisert flertall  
Følgende beslutninger kreves 2/3 flertall av de fremmøtte for å være gyldige:  

• Vedtektsendringer  
• Oppløsning av GCNN  
• Eksklusjon av medlemmer  

  
§9. Ekstraordinær generalforsamling  
Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret beslutter det, eller når minst 
1/5 av medlemmene skriftlig krever det. Hvis ekstraordinær generalforsamling kreves av 
medlemmene, skal den hvis mulig avholdes senest to uker etter at kravet er mottatt av 
styret. Innkallingen bør sendes ut senest en uke før generalforsamlingen.  
  
§10. Styre  
GCNN ledes av et styre på 7 til 11 medlemmer. I tillegg har styret to 
varamedlemmer. Hvis et medlem av styret ikke har anledning til å møte innkalles et av 
varamedlemmene. Hvis et av styremedlemmene slutter i medlemsvirksomheten frater 
vedkommende som medlem av styret, og blir erstattet av et varamedlem.   
Styret velger selv sin leder og nestleder. Lederen av styret må representere et 
bedriftsmedlem, jf. vedtektenes §3. Leder og nestleder kan maksimalt inneha sine verv i 
to valgperioder.  
Hvert medlem kan kun fremme èn kandidat til styret.   
Valgperioden er to år. Ved den stiftende generalforsamling kan det imidlertid 
bestemmes avvikende valgperiode for deler av styret slik at man unngår at alle er på valg 
samtidig. Medlemmer av styret kan sitte i maksimalt to valgperioder.   
 
Medlemmene av styret får ingen godtgjørelse for vervet.   



 

 
  
§11. Styrets arbeid  
Styret møtes så ofte de selv finner det nødvendig, men minst tre ganger i året. Styret er 
beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved evt. stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme.   
  
§12. Valgkomite  
På generalforsamlingen velges det en valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å 
utarbeide et samlet forslag til medlemmer av styret. I perioden fra den konstituerende 
generalforsamlingen og frem til første ordinære generalforsamling fungerer styret som 
valgkomite.   
  
§13. Sekretariat  
Sekretariatet har den utøvende og løpende rollen mht å realisere GCNNs formål. Styret 
ansetter leder av sekretariatet. Styret skal vurdere om det er behov for å utarbeide 
retningslinjer for sekretariatets arbeid.  
  
§14.Innkreving av medlemskontingent  
Innkreving av medlemskontingent fra medlemmene i GCNN skjer etter avtale med 
UNGC.   
  
§15. Regnskap  
GCNNs regnskapsår er kalenderåret.  Regnskapsføring skjer i samsvar med styrets 
beslutning.  
  
§16. Revisjon  
Revisjon forestås av den på generalforsamlingen valgte revisor.   
  
§17. Tegning av GCNN  
GCNN tegnes av styreleder enten sammen med et styremedlem eller 
sekretariatslederen. Sekretariatslederen har fullmakt til å binde GCNN i økonomiske 
saker som er en del av nettverkets daglige drift. Det påhviler ikke GCNNs medlemmer 
noen individuell heftelse for GCNNs økonomiske forpliktelser.  
  
§18. Utmelding  
Hvis et medlem melder seg ut av UNGC opphører samtidig medlemskapet i GCNN. For 
medlemmer som kun betaler bidrag til GCNN og ikke til UNGC, kan utmelding skje med 
tre måneders frist før utløpet av et kalenderår. Hvis et medlem avvikles eller går 
konkurs opphører medlemskapet automatisk, innbetalt medlemskontingent refunderes 
ikke.  
 

  



 

 
 
§19. Medlemsplikter, eksklusjon  
Medlemmene i GCNN forplikter seg til å overholde nettverkets vedtekter.  
Styret kan ekskludere et medlem som ikke overholder sine økonomiske forpliktelser 
overfor GCNN. Et medlem som er ekskludert kan kun gjenopptas som medlem hvis det 
utestående beløp innbetales.  
  
Hvis et medlem gjør seg skyldig i grove brudd på UNGCs prinsipper, GCNNs vedtekter 
eller opptrer på en grovt illojal måte overfor UNGC eller GCNN, kan 
generalforsamlingen med kvalifisert flertall vedta å ekskludere et medlem.  
  
§20.Oppløsning  
For å oppløse GCNN kreves det kvalifisert flertall på generalforsamlingen.  Hvis mindre 
enn 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene er til stede på den ordinære 
generalforsamlingen, skal en ekstraordinær generalforsamling innkalles. Ved den 
ekstraordinære generalforsamlingen kan GCNN oppløses ved simpelt flertall.  
  
Hvis GCNN oppløses tilfaller nettverkets aktiva UNGC.  
  
§21. Ikrafttreden   
Disse vedtektene er vedtatt på GCNNs konstituerende generalforsamling 15. oktober 
2018 og trer i kraft straks.  
 


