VEDTEKTER
Virke Inkasso

§ 1 NAVN
Bransjegruppens navn er Virke Inkasso (VI).
§ 2 ORGANISERING
VI inngår i Hovedorganisasjonen Virke og er underlagt Virkes vedtekter og administrasjon, men VI
skal ha egne bransjevedtekter og eget bransjestyre. I samråd med Virke ansettes daglig ledelse som
ivaretar bransjens interesser.
§ 3 FORMÅL
VI skal være en slagkraftig interesseorganisasjon for inkassobransjen, som i kraft av sin faglige tyngde
og størrelse er medlemmenes naturlige samarbeidspartner for myndigheter, media og samfunnet
generelt. Som representant for medlemmene, skal VI stå for høy troverdighet via utadrettede tiltak
og aktiviteter.
§ 4 MEDLEMSSKAP
A. Medlemskap.
Som medlem i VI kan opptas ethvert foretak som driver ervervsmessig inkasso og har
inkassobevilling/særskilt bevilling.
Som medlem i VI er man også direkte medlem i Virke med de rettigheter og forpliktelser dette
medfører. Unntak kan gjøres etter samtykke fra Virke.
B. Søknad om medlemskap.
Søknad om medlemskap skal inneholde:
1.
Kopi av inkassobevilling gitt av Finanstilsynet, eller bekreftelse på særskilt bevilling/løyve.
2.
Siste års regnskap og årsrapport der dette foreligger.
3.
Eventuell annen informasjon som leder finner nødvendig.
C. Vilkår for løpende medlemskap.
1.
Medlemmene er pålagt å følge de lover og regler som gjelder for inkassovirksomhet,
herunder eventuelle interne regler for etikk og inkassoskikk.
2.
Medlemmene forplikter seg til å besvare og returnere tilsendte rapporter og
medlemsundersøkelser.
3.
Medlemmene forplikter seg til uoppfordret å oversende kopi av "Halvårsrapport til
Finanstilsynet".
4.
Medlemmene forplikter seg til å følge kompetansekravene for medlemmer av Virke inkasso.
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D. Opphør av medlemskap.
Dersom et medlem er fratatt retten til å drive inkassovirksomhet eller ikke følger de av
tilsynsmyndigheten gitte pålegg eller vilkårene i denne paragraf punkt C, eller opptrer illojalt overfor
VI og/eller VIs medlemmer, kan medlemskapet bringes til umiddelbart opphør.
Saker om eksklusjon skal behandles og avgjøres av VI-styret.
Et medlem kan tre ut av foreningen etter at varsel om dette er sendt VI. Oppsigelse av medlemskap
skal alltid være skriftlig.
Det svares kontingent for hele året, uansett når medlemskapet inntrer eller opphører. Styret kan
dispensere fra dette i særskilte tilfeller.
Eksklusjon fra VI har ikke virkning på medlemskapet i Virke. En evt. eksklusjon i Virke behandles etter
Virkes vedtekter.
E. Dispensasjon.
Saker om dispensasjon skal fremlegges for styret, som i særlige tilfeller kan dispensere fra § 4 B. En
eventuell dispensasjon må begrunnes.
F. Klage
Klage på avslag på søknad om medlemskap kan fremsettes for styret. Klagen må være skriftlig og
fremsatt senest 3 måneder etter at avslag er gitt.
§ 5 VIRKSOMHET
1. Å bygge og forvalte relasjoner til politikere, (offentlige) etater og institusjoner som
kan påvirke bransjens merkantile og juridiske rammebetingelser. VI skal være en
proaktiv samarbeidspartner og medspiller slik at bransjen kan være med å sette
premissene for fremtidig utvikling.
2. Å være høringsinstans i spørsmål som relaterer seg til merkantile og juridiske
rammevilkår for bransjen.
3. Å samle og bearbeide bransjedata og informasjon om bransjen som kan brukes i
kommunikasjonen med media og andre interessenter.
4. Å innhente og formidle informasjon til medlemmene om forhold som har betydning
for bransjen, både merkantilt og juridisk.
5. Å informere og påvirke media om forhold som berører bransjen og bransjens
omdømme.
6. Å sørge for at medlemmene har tilgang til og tilbud om relevante inkassofaglige kurs
og kompetansehevende tiltak, spesielt tilrettelagt for å sikre høyt faglig og etisk nivå i
bransjen.
7. Å videreutvikle autorisasjonsordningen og føre kontroll med denne.
8. Å sørge for at medlemmene har god tilgang til og tilbud om juridisk inkassofaglig
spisskompetanse.
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9. Å representere bransjen i utenlandske interesseorganisasjoner for blant annet å
delta aktivt i utforming av internasjonale regler for inkassovirksomhet.

§ 6 BUDSJETT/KONTINGENT
Årsmøtet behandler og godkjenner styrets forslag til budsjett og kontingent for VI som kommer i
tillegg til den kontingenten som besluttes av og betales til Virke.

§ 7 ORGANISASJON
VI har følgende organer:
A. Årsmøte B. Styre C. Valgkomité D. Leder E. Eventuelle utvalg og komitéer.
§ 8 ÅRSMØTE
A. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
B. Årsmøte innkalles av styret med fire ukers skriftlig varsel.
C. Årsberetning og regnskap vedlegges innkallingen.
D. Forslag til budsjett vedlegges innkallingen.
E. Hvert medlem har samme antall stemmer som den kategori man tilhører i henhold til § 11.
F. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte med unntak av forslag til budsjetteringer, skal være
styret i hende minst tre uker før årsmøte.
G. Forslag fremsatt av styret skal sendes medlemmene sammen med innkallingen

§ 9 ÅRSMØTE BEHANDLER
A. Konstituering.
B. Valg av møteleder.
C. Valg av sekretær.
D. Valg av to protokollunderskrivere.
E. Styrets årsberetning.
F. Regnskap. Fastsettelse av styrets honorar.
G. Budsjett og kontingent.
H. Innsendte forslag.
I. Valg. Det velges styre, valgkomité etter bestemmelsene i §§ 12 og 14.
§ 10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller 1/4 av medlemmene forlanger det.
Ekstraordinært årsmøte innkalles med to ukers skriftlig varsel.
Vedtektsendringer kan ikke vedtas av ekstraordinært årsmøte.
§ 11 STEMMEGIVNING/FULLMAKTER
Hvert medlem har samme antall stemmer som den kategori man tilhører i henhold til
kategoriinndelingen i neste avsnitt.
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Hvert medlem har det antall stemmer som fremgår av
oversikten under. Antall hele årsverk som rapportert i
forbindelse med sist leverte årsoppgave til
Hovedorganisasjonen Virke.
>=250
101 – 249
51 – 100
21 – 50
11 – 20
6 – 10
3–5
1–2

Antall stemmer

20
14
8
6
4
3
2
1

Avgjørelser vedrørende saker som nevnt i § 8, fattes med alminnelig stemmeflertall. I tilfelle av
stemmelikhet avgjør styreleders dobbeltstemme saken. I saker hvor intet annet er bestemt kreves
2/3 flertall.
§ 12 STYRET
Styret skal bestå av 6 medlemmer av og blant medlemmene i VI. Styremedlemmene velges for to år
av gangen. Styreleder velges ved særskilt valg for en periode på ett år. To varamedlemmer velges
hvert år.
I første styremøte velger styret selv sin nestleder.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute.
For styremedlemmer der Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av personlig inkassobevilling
eller foretaksbevillingen, plikter vedkommende å trekke seg fra styret inntil saken om tilbakekall er
endelig avgjort av myndighetene. For det tilfellet at myndighetene fastholder vedtak om tilbakekall,
skal styremedlemmet ikke vende tilbake til sitt verv og nytt medlem velges på neste ordinære
årsmøte. Tilsvarende gjelder for styremedlemmer som begår andre alvorlige handlinger som er egnet
til å svekke tilliten til styret eller foreningen.
Dersom et styremedlem ikke lenger har tilknytning til en virksomhet som er medlem av Virke inkasso
trer vedkommende automatisk ut av styret.
Styret er beslutningsdyktig når minst styreleder eller nestleder pluss to styremedlemmer er til stede.
Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder - eller i hans
fravær, nestleder - dobbeltstemme.
Styreleder innkaller til styremøte på eget initiativ, eller når minst to styremedlemmer forlanger det.
Referat fra styremøtet skal føres i protokoll som underskrives av de fremmøtte.
VI tegnes av styreleder, eller den han bemyndiger i styret, pluss et annet styremedlem i fellesskap.
Styret innstiller ved ansettelse av Leder i samarbeid med administrasjonen i Virke. Leder ansettes av
og i Virke.
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Styret kan meddele prokura.
Forvaltningen av VIs anliggender hører under styret, som også skal, i samarbeid med Virke, sørge for
en tilfredsstillende organisasjon av sekretariatets virksomhet, herunder utarbeide instruks for
stillingen som Leder.
Styret iverksetter vedtak fattet på årsmøte. Forøvrig kan styret utføre de oppgaver de får seg
delegert fra årsmøte. Styre- og/eller årsmøtevedtak kan ikke være i strid med Virkes vedtekter eller
retningslinjer vedtatt av Hovedstyret . Styret behandler og sender ut forslag til neste års budsjett og
kontingent.
Styret skal utarbeide strategiplan for VIs satsningsområder.
Til å arbeide med spesielle saker kan styret oppnevne ad hoc utvalg.
Flere personer fra ett medlem kan ikke samtidig ha plass i styret. Dette bør også i størst mulig grad
gjelde utvalg i VI.
§ 13 Leder
VI skal samlokaliseres med Virke.
Leder rapporterer til styret og nærmeste overordnede i Virke. Leder forestår den daglige driften etter
retningslinjer gitt i vedtektene, arbeidsinstruks, vedtatte budsjetter og instrukser og pålegg fra styret
samt nærmeste overordnede i Virke. Leder representerer VI utad i anliggende som faller innenfor
daglig leders myndighet.
Ansatte i VI kan ikke ha økonomiske interesser, ansettelsesforhold, oppdrag eller styreverv i et
inkassoforetak eller i andre selskaper som direkte konkurrerer med medlemmenes virksomhet.

§ 14 VALGKOMITE
Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer som velges av årsmøte for ett år av gangen.
§ 15 REGNSKAPSÅR
VIs regnskapsår følger Virkes regnskapsår.
§ 16 VEDTEKTSENDRING
Vedtektsendring kan bare vedtas av et lovlig innkalt ordinært årsmøte, og da med minst 2/3 av de
avgitte stemmer.
Forslag til vedtektsendring må være styret i hende innen 1. januar. Forslag til vedtektsendring
utsendes sammen med innkalling til ordinært årsmøte. Samme årsmøte kan kun behandle og vedta
endringer i andre paragrafer enn de foreslåtte når dette er en naturlig følge av det vedtatte
endringsforslag.
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§ 17 OPPLØSNING, FISJON, FUSJON
Oppløsning, fisjon eller fusjon av VI avgjøres av årsmøte med 2/3 stemmeflertall som avgis av minst
2/3 av medlemmene. Dersom 2/3 av medlemmene ikke er representert, kan oppløsning, fisjon, eller
fusjon avgjøres av nytt ekstraordinært årsmøte med 2/3 stemmeflertall. Sammenslutning med andre
foreninger ansees ikke som oppløsning.
Ved oppløsning/fisjon/fusjon skal den egenkapital som er opptjent i VI etter innlemming i Virke deles
50/50 mellom VI og Virke. Gjenværende del av NIFs inngående egenkapital ved oppstart av VI tilfaller
den utfisjonerte part.
VIs formue skal etter en oppløsning og gjeldsavleggelse tilfaller det formål VI arbeider for å fremme.

Oppdatert:
Sist endret etter Virke inkassos årsmøte 13.mars 2018.
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