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VEDTEKTER 
 

FOR  

FAGLIG RÅD FOR OPPLÆRING OG SERTIFISERING AV INSPEKTØRER 

INNEN OVERFLATEBEHANDLING (FROSIO) 

(Erstatter rev. 06) 

 

§1  

FROSIO er faglig råd med formål å heve kvalitetsnivået på alle plan innen overflatebehandling og 

industriell isolering.  

FROSIO virker gjennom å formulere kvalitetskrav og utarbeide opplæringsprogram for inspektører 
innen alle områder av overflatebehandling og industriell isolering. 

FROSIO sertifiserer inspektører for overflatebehandling i henhold til enhver tid gjeldende revisjon av 

FROSIO Sertifiseringsordning - Godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling. 

Sertifisering av inspektører innen industriell isolering er i henhold til FROSIO Ordning for isolering. 

FROSIO kan medvirke og ta initiativ til å utarbeide standarder, normer og spesifikasjoner vedrørende 

alle sider av overflatebeskyttelse og industriell isolering.  

 FROSIO skal være registrert og lokalisert i Norge.  

FROSIO har ikke erverv som formål. 

§2  

Medlem av FROSIO kan være enhver bedrift og organisasjon som er opptatt av og beskjeftiget med 

overflatebehandling og isolering, slik som:  

Oljeselskaper, el-kraft produsenter, industribedrifter, mekaniske verksteder, rederier, produsenter av 

maling og belegg, entreprenørfirmaer, ingeniør- og konsulentfirmaer, forsikringsselskaper, 

inspeksjonsfirmaer, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, statlige institusjoner og bedrifter, 

foreninger og forbund.  

Hvert medlem (bedrift/Institutt/forening/forbund) oppnevner en person som sin kontaktperson og som 
representant til FROSIO Årsmøte.  

§3  

Medlemmene betaler en årlig kontingent til drift av FROSIO. Kontingenten fastsettes av Årsmøtet, og 

differensieres utfra antall ansatte i medlemsbedriften.  

Medlemskap i FROSIO er inndelt i kategorier. Årsmøtet fastsetter kriteriene for hver kategori 
medlemsbedrift.  

http://www.frosio.no/


§4 

Årsmøtet er FROSIOs øverste organ. Årsmøte holdes senest innen utgangen av april.  

Det skal være skriftlig innkallelse med minst 6 ukers varsel.  

Forslag som skal tas opp på Årsmøtet skal være skriftlige og være styret i hende minimum 4 uker før 

møtet.  

 

Alle medlemmer har tale- og stemmerett på Årsmøtet. Stemmetall i henhold til medlemskategori. 

Medlemmer kan la seg representere på Årsmøtet gjennom skriftlig fullmakt til et annet medlem.  

Et medlem kan kun avgi stemme for 1 (en) fullmakt utenom sin egen stemme(r) på Årsmøtet.  

Følgende stemme(r) per medlemskategori gjelder: 

  

     Medlemskategori A: Forbund    6 stemmer hver 

     Medlemskategori B: Bedrifter > 200 ansatte  3 stemmer hver  

    Medlemskategori C: Bedrifter 50 < ansatte > 200 2 stemmer hver 

     Medlemskategori D: Bedrifter 10 < ansatte > 50  1 stemme hver  

     Medlemskategori E: Bedrifter 1 < ansatte > 10  1 stemme hver  

Følgende saker skal behandles på Årsmøtet:  

 Årsberetning 

 Regnskap  

 Revisors beretning  

 Innkomne forslag 

 Arbeidsprogram 

 Budsjett  

 Valg: styre, styreformann, revisor og valgkomité 

Agenda med tilhørende møtedokumenter og valgkomiteens innstilling, skal sendes til medlemmene 

minimum 2 uker før Årsmøtet.  

 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 20 % av medlemmene er til stede eller representert med 

fullmakt. Saker avgjøres ved simpelt flertall. Vedtektsendringer må godkjennes av minst 2/3 av de 

fremmøtte på Årsmøtet eller et ekstraordinært Årsmøte.  

 

Styret eller 1/3 av medlemmene kan innkalle til ekstraordinært Årsmøte med 14 dagers varsel.  

 

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. 

 

Det lages referat fra Årsmøtet, som leses opp, skrives ut og signeres av to oppnevnte personer. 

 

  

§5  
 

Styret skal bestå av en leder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.  

 

Lederen og styremedlemmene samt varamedlemmer velges for 2 år av gangen.  
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Varamedlem overtar plassen til styremedlem, dersom et styremedlem går ut av styret før 

funksjonstiden er ute.   

 

Ved konstituering av styret skal et av styremedlemmene velges til nestleder.  

 

Styret skal fortrinnsvis være allsidig sammensatt, slik at representantene skal komme fra forskjellige 

bransjegrupperinger.  

 

Som kandidater til FROSIO styre kan kun foreslås representanter fra FROSIO medlemmer.  

Driften av FROSIO ivaretas av sekretariatet som arbeider etter instruks fra styret og etter retningslinjer 
beskrevet i ”Kvalitetshåndbok for FROSIO”.  

 

Medlemmer av FROSIO styre kan normalt ikke ha direkte kommersiell interesse og utbytte av 

FROSIOs virksomhet. Avvik fra dette må godkjennes av Årsmøtet.  

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen 

dobbeltstemme.  

 

§6  

Styret oppnevner sensorer i FROSIO. Sensorene arbeider etter instruks fra styret og etter retningslinjer 
beskrevet i ”Kvalitetshåndbok for FROSIO”. 

Sensorene kan ikke sitte i FROSIOs styre.  

 

 

§7  
 

Forslag om oppløsning av FROSIO kan bare behandles på ordinært Årsmøte. Forslaget behandles som 

andre lovforslag, dog må beslutningen få 3/4 av de avgitte stemmene.  

 

Hvis et tilstrekkelig antall medlemmer ikke er til stede og forslaget opprettholdes, sendes det til 

uravstemning.  

 

Ved uravstemning anses forslaget som vedtatt, dersom minst 2/3 av medlemmene har stemt for.  

 

I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens formue Den norske Kreftforening. Betingelser for bruk av 

midlene bestemmes av Årsmøtet. 
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