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VEDTEKTER FOR SBN – SAP BRUKERFORENING NORGE  
 
Navn, oppgaver og organisasjon  
§1 Foreningens navn er SAP Brukerforening Norge - SBN  
 
§2 Foreningen har som formål å bistå norske bedrifter som bruker SAP med erfaringsutveksling og 
kompetanseoppbygging i å evaluere, -implementere -og bruke SAP løsninger. 
 
Som norsk medlem i SAP User Group (SUGEN), være talerør for våre medlemsbedrifters interesser i forhold til 
SAP’s internasjonale ledelse og være en aktiv kanal for SAP informasjon og opplæring til nytte for våre 
medlemsbedrifter, tilgjengeliggjort gjennom SUGEN organisasjonsoppsettet. 
 
Sikre beste praksis erfaringsutveksling og læring til våre medlemmer gjennom metodikk, IT verktøy og 
fagnettverk.  
 
Kunne støtte medlemsbedrifter som har behov for hjelp hvor de kan henvende seg for informasjon, erfaring, 
kompetanse og støtte vedrørende SAP relaterte problemstillinger. 

 
§3 Foreningens øverste organ er årsmøtet.  
Foreningens øvrige organ er:  

1. Styret 
2. Valgkomité  
3. Revisorer  

 
 
Om medlemskap  
§4 Medlemmer i SBN kan være: 

• A-medlemmer: Organisasjoner som er SAP-kunder 
• B-medlemmer: Leverandører til SAP-kunder 

 
Om medlemmers rettigheter og forpliktelser  
§5 A-medlemmer har stemmerett ved årsmøtet og kan stille med en representant:  

1. Utpeke en kontaktperson som er en ambassadør for SBN internt 
2. Aktivt fremme foreningens formål gjennom å dele sine erfaringer 
3. Bidra til foreningens ledelse gjennom å stille kandidater til styreverv  

    B-medlemmer har ikke stemmerett ved årsmøtet og skal:  
1. Utpeke en kontaktperson som er en ambassadør for SBN internt 
2. Aktivt fremme foreningens formål ved å dele sine erfaringer  

 
 

Om styret  
§6 Foreningens styre består av foreningens leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og et 
varamedlem. Alle styreverv har to års varighet, og velges på̊ årsmøtet. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid 
velges om mulig ikke inn mer enn 4 nye styremedlemmer det enkelte år.  
 
Valgkomiteen arbeider aktivt med engasjerte medlemsbedrifter for å finne kandidater til styret og fremmer 
disse for årsmøtet. Styrets leder og styremedlemmer velges av årsmøtet. Styret fordeler selv de andre rollene 
på̊ første styremøte. Driftsleverandør (se paragraf 7) vil være assosiert medlem av SBN’s styre under 
kontraktstiden. 
 
 
§7 Styret representerer foreningen, ivaretar dennes interesser, og beslutter på̊ foreningens vegne i alle saker, 
så fremt ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Styret skal:  
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1. Til enhver tid ha en oppdatert strategisk plan 
2. Etter årsmøtet skal styret fordele ansvarsområder blant styremedlemmene  
3. Gjennomføre, eller sikre gjennomføring, av vedtak fattet på̊ årsmøtet og på styremøter  
4. Sikre drift av foreningens aktiviteter i henhold til lover of forskrifter.  

1. Gjøre eventuell avtale med en driftsleverandør for drift av Foreningen 
2. At SBN drives forsvarlig økonomisk og kan ivareta sine forpliktelser 
3. Sikre at foreningen driftes iht. personvernloven og andre lover og forskrifter 

5. Sikre at foreningen driftes iht. gjeldende SBN vedtekter og avtale med driftsleverandør 
1. Avtale rammer for driftsleverandørens tjenester på årlig basis 
2. Følge opp driftsleverandørens gjennomførte leveranser og planer på kvartalsbasis     
3. Godkjenne virksomhetens årsberetning 
4. Forberede og gjennomføre årsmøte 

6. På årsmøtet avgi SBN’s årsregnskap og årsberetning for siste regnskapsår  
7. På årsmøtet avgi forslag til foreningens økonomibudsjett for neste regnskapsår 
8. Innstille til årsmøte for eventuell godtgjørelse til styret  

 
§8 Styret møtes regelmessig i henhold til en årlig møteplan. Ellers når leder finner det nødvendig eller når 
minst to styremedlemmer av styret ønsker det.  
 
§9 Styret kan ta avgjørelser når minst 3 styremedlemmer er til stede, og vedtak kan gjøres med simpelt flertall.  
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Vedtak skal referatføres.  
 
 
Om regnskap og revisjon  
§10 Valgkomiteen foreslår to eller flere revisorkandidater, til revisor -og vararevisor posisjonene som skal 
fylles, til valg på årsmøtet. Foreningens regnskap skal avsluttes pr. den 31/12 hvert år. Foreningens regnskap 
skal senest 6 uker før årsmøtet overleveres til foreningens revisorer. Foreningens regnskap skal godkjennes av 
revisor. Revisor skal senest 2 uker før årsmøtet avlevere sin beretning.  
 
Om valgkomité  
§11 Valgkomiteen foreslår kandidater fra medlemmer og/eller driftsleverandør til de 2 posisjonene i 
valgkomiteen som skal fylles. Valgkomiteen skal til hvert årsmøte fremlegge kandidater til styre, revisorer og 
valgkomité. Valgkomité velges på̊ årsmøtet.   
 
Om årsmøtet  
§12 Årsmøtet skal avholdes hvert år. Styret kan/skal innkalle til ekstraordinært årsmøte om styret finner det 
nødvendig, eller når minst 10 medlemmer ønsker det. Agenda for årsmøtet skal være en del av innkallingen 
som sendes ut 4 uker før årsmøtet.  
 
§13 Ved årsmøte skal følgende punkter inngå:  

1. Klargjøring av stemmeberettigede  
2. Godkjenning av innkalling.  
3. Valg av møteleder   
4. Valg av en person til å skrive referat og to personer til å signer referatet  
5. Fremleggelse og godkjenning av virksomhetens årsberetning  
6. Fremleggelse av foreningens regnskap  
7. Fremleggelse av revisors beretning 
8. Godkjennelse av foreningens regnskap 
9. Fremleggelse av budsjett for inneværende år, samt økonomisk status hittil i år  
10. Fastsettelse av neste års medlemskontingent til foreningen  
11. Behandling av innkomne forslag 
12. Valg av styreleder og styremedlemmer  
13. Valg av revisorer  
14. Valg av valgkomité  
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Medlemmene kan fremme saker inn for årsmøtet. Disse må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.  
Hvert A-medlem har én stemme. Fraværende medlemmer kan gi fullmakt til et annet medlem. Avstemming 
skjer åpent. Beslutning tas med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Referatet 
underskrives av to medlemmer valgt på̊ årsmøtet. Referatet skal lagres i SBN-dokumentarkiv.  
 
Om medlemmers utmelding av foreningen  
§14 Medlemmer som går ut av foreningen skal melde fra til foreningens styre. Medlemmer som ikke betaler 
medlemskontingent innen tre måneder, anses å ha gått ut av foreningen ved det tidspunkt som styret 
bestemmer. Betalt medlemskontingent betales ikke tilbake.  
 
Om endringer av vedtekter  
§15 Endring av vedtektene kan foretas av årsmøtet med simpelt flertall. Dette skal gjøres kjent for 
medlemmene med minst 4 ukers varsel. Medlem som stemmer mot endring, må meddele dette skriftlig én uke 
innen årsmøtet eller personlig på årsmøtet. Om dette ikke skjer anses medlemmet å stemme for endring av 
vedtektene. 
 
Om oppløsning av foreningen 
§16 Oppløsning av foreningen kan bare foretas av årsmøtet. Minst to tredeler av de stemmeberettigede på̊ 
årsmøtet må̊ stemme for oppløsning. Årsmøtet som oppløser foreningen, vedtar også̊ disponering av 
foreningens aktiva.  
 
 
Endringsprotokoll – SBN’s vedtekter:  
22. august 2000: Vedtekter godkjent 1. Gang.  
29. mai 2008: Vedtak 29. mai 2008.  
19. Mars 2021: Vedtak årsmøte 


