Normalvedtekter for ERFA grupper

Vedtekter (vedtatt dato)
1. Navn
Erfa-gruppens navn er: ERFA-gruppe (navn på gruppe) – medlem Regnskap Norge
2. Formål
Gruppas formål er å være et faglig og sosialt fellesskap av medlemmer i Regnskap Norge, med sikte
på å arbeide for faglig utvikling, større yrkesmessig identitet, kompetanseutvikling og økt
bransjemessig anseelse.
Gruppa skal bl. a. diskutere problemstillinger og spørsmål knyttet til utøvelsen av
regnskapsføreryrket, samt etablere god kontakt med offentlige og andre organer av betydning for
virksomheten. Gruppa skal også arbeide for å styrke den faglige kompetansen i bedriften og forbedre
tjenesteyting overfor kundene.
3. Organisering
Hvert år avholdes det et årsmøte hvor det velges leder for gruppa, samt sekretær og kasserer dersom
det vurderes som hensiktsmessig. Vervene skal så langt mulig gå på omgang mellom medlemmene.
Gruppas leder fungerer som kontaktperson i forhold til Regnskap Norge sentralt.
Gruppa bør ikke ha færre enn 10 medlemmer. Dette for å sikre god møtedeltagelse på alle møter. En
bedrift kan ha flere deltakere i gruppa. Det bør avholdes minst 4 møter årlig, hvorav 1 møte avholdes
i vårhalvåret.
Medlemmene har møteplikt. Forfall skal meldes til leder eller møtevert senest to virkedager før
møtedato.
4. Plan for virksomheten
Gruppa utarbeider hvert år en arbeidsplan for en nærmere angitt periode. Planen skal inneholde
gruppas hovedmål, delmål og beskrivelse av tiltak og nødvendige ressurser for å nå målene.
5. Økonomi
Den ordinære virksomheten finansieres av hver enkelt deltaker i gruppa, enten i form av en utlignet
serviceavgift eller ved en annen form for kostnadsdeling.
6. Rapportering
Det skrives referat fra gruppas møter. Referatet sendes snarest mulig, senest 14 dager etter møtet,
til både gruppas medlemmer og til Regnskap Norge. Hvert år sendes det oppdaterte medlemslister til
Regnskap Norge, og det gis snarest råd melding til foreningen om endringer i gruppas
sammensetning.
(Normalvedtektene kan endres/tilpasses av den enkelte gruppe)
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