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Vedtekter for Emballasjeforsk 
 
 
Offisielt etablert som «Samarbeidsrådet for Emballasjeforskning, SEF», 20. mai 1998. 

 
1 Formål 
 
Emballasjeforsk skal arbeide for å fremme bærekraftig og innovativ emballering gjennom forskning 
og utvikling, herunder: 

 Være den foretrukne møteplassen i forhold til å identifisere behov, initiere FoU-prosjekter og 
formidle trender og forskningsresultater 

 Utvide og videreutvikle samarbeidet med relevante aktører 

 Være drivkraft og kontaktpunkt for forskning overfor ulike finansieringskilder 
 
 
2 Organisasjon 
 
2.1 Medlemmer 
Emballasjeforsk er en enhet i Emballasjeforeningen med eget styre og årsmøte. Jfr. Styresak 28/08 i 
Emballasjeforeningen. Bedrifter og organisasjoner som har interesser innen FoU av emballasje og 
emballering kan være medlemmer i Emballasjeforsk. Årskontingenten betales for kalenderåret og er 
inndelt i to; en medlemskontingent og en serviceavgift. Utmelding av Emballasjeforsk for kommende 
år må skje senest innen 31.10. året forut.  
 
2.2 Årsmøte 
Årsmøtet består av representanter for bedrifter og organisasjoner som er medlemmer. Hvert 
medlem har 1 – én stemme i årsmøtet.  
 
Årsmøtet holdes innen 1. juni.  
 
Årsmøtet ledes av styrets leder. Beslutninger i årsmøtet vedtas med simpelt flertall. Oppløsning og 
vedtektsendringer besluttes med 2/3 flertall.  
 
Årsmøtet velger styre, styrets leder og nestleder, behandler årsrapport, årlige planer og fastsetter 
årskontingent. Regnskapsoversikten legges fram for årsmøtet. Årsmøteprotokollen skal signeres av 2 
– to av medlemmene. 
 
 
2.3 Styret 
Foreningen ledes av et styre på tretten personer inklusive styreleder og styrets nestleder. Styrets 
sammensetning bør over tid representere alle medlemskategorier med stemmerett. Valgperioden for 
alle styremedlemmer er to år.  
Opprykk fra styremedlem til styrets nestleder/styreleder gjelder for den resterende delen av 
valgperioden. Årsmøte velger blant styrets medlemmer styreleder og styrets nestleder for ett år.  
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Styret avholder møter etter styreleders - i dens fravær styrets nestleder - beslutning, eller når minst 2 
av styremedlemmene forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede. 
Avgjørelser i styret skjer med vanlig flertall. Ved stemmelikhet gjør styreleders, eller i dennes fravær 
nestleders stemme utslaget. 
 
2.4 Valgkomité 
Styret i Emballasjeforeningen fungerer som valgkomité for Emballasjeforsk og innstiller på valg av 
styrets medlemmer, varemedlemmer, styrets leder og nestleder overfor årsmøtet. 
 
2.5 Sekretariatet 
Daglig leder i Emballasjeforeningen leder sekretariatet i Emballasjeforsk. Finansieringen er primært 
årskontingenten fra medlemmene. 
  
Sekretariatets oppgaver: 

 Legge til rette for styrets arbeid 

 Planlegge og gjennomføre workshops og aktiviteter for å få fram nye prosjekter og formidle 
resultater og erfaringer fra prosjekter 

 Delta i styringsgrupper og holde en samlet oversikt over løpende prosjekter 

 Holde kontakt med sentrale aktører i Forskningsråd og andre relevante 
finansieringsinstitusjoner for å sikre best mulig finansieringsgrunnlag for prosjektene 

 Markedsføre tjenester og aktiviteter i Emballasjeforsk mot relevante målgrupper 

 Holde oversikt over medlemmene og fakturere årskontingenten 
 
 
 
 
 
 
Vedtatt i årsmøtet 13.03.03 med endringer 20.04.04, 04.04.06, 24.05.11, 28.05.15 og 12.05.16 


