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Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 14. juni 2022.  

§ 1. Navn  

Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i 
Oslo.  

§ 2. Formål  

Foreningens formål er å fremme medlemmenes og regnskapsbransjens faglige, 
økonomiske og sosiale interesser ved å blant annet: 

• være regnskapsbransjens viktigste talerør 

• arbeide for å opprettholde og videreutvikle en autorisasjonsordning som 

samsvarer med regnskapsbransjens interesser og næringslivets behov 

• sikre høy kompetanse, kvalitet og etisk standard hos medlemmene 

• synliggjøre forretningsmuligheter og gi råd til medlemmene 

§ 3. Medlemskap  

(1) Følgende personer kan være medlemmer av foreningen: 

a. person som er autorisert i henhold til Lov om autorisasjon av 
regnskapsførere (regnskapsførerloven) 

b. daglig leder i autorisert regnskapsforetak, kjede eller konsern 

c. person som tilfredsstiller kompetansekrav fastsatt av generalforsamlingen 
med minst 2/3 flertall av avgitte stemmer, tilsvarende stemmekrav til endring 
av vedtektene 

d. tidligere medlem som er pensjonert, og ikke lenger yrkesaktiv i bransjen 

e. student ved relevant utdanningsinstitusjon 

f. regnskapsførere som har deponert autorisasjonen1 

(2) Medlemskapet forutsetter at medlemmet eller arbeidsgiver: 

a. betaler kontingent 

b. betaler serviceavgift til Regnskap Norge AS 

c. har profesjonsansvarsforsikring gjennom foreningen eller tilsvarende, og 

d. aksepterer og betaler for kvalitetskontroll fra Regnskap Norge i henhold til 
de til enhver tid gjeldende retningslinjer 

(3) Medlemmer ansatt i foretak som blir kvalitetskontrollert av annet kontrollorgan 
som har avtale med Regnskap Norge er unntatt fra annet ledd bokstav d. 

 
1 Dette punktet trer i kraft parallelt med ny regnskapsførerlov (forventet 1. januar 2023) 



Vedtekter for Regnskap Norge 

 

side 2 

 

Medlemmer ansatt i foretak som ikke er underlagt regnskapsførerloven, 
regnskapsførere som har deponert autorisasjonen2, tidligere medlem som er 
pensjonert og studenter, er alle unntatt fra annet ledd bokstav c og d.  

(4) Medlemmene har plikt til å:  

a. rette seg etter foreningens vedtekter, regelverk og beslutninger 

b. melde fra om skifte av arbeidsgiver 

(5) Andre forhold: 

a. Medlemssøknader behandles av styret eller av det organ styret delegerer 
slik myndighet til 

b. Dersom noen blir nektet medlemskap skal avslaget begrunnes 

c. Utmelding skal skje skriftlig og håndteres etter retningslinjer fastsatt av 
styret  

d. Innmelding etter eksklusjon kan skje etter retningslinjer fastsatt av styret 

e. Medlemslister kan offentliggjøres 

(6) Opphør av medlemskap ved tilbakekalling av autorisasjon: 

Hvis et medlem får autorisasjonen sin som regnskapsfører tilbakekalt, 
opphører samtidig medlemskapet i foreningen. Det samme gjelder et medlem 
som har sagt fra seg autorisasjonen etter å ha fått varsel om tilbakekalling.   

Hvis det tidligere medlemmet får sin autorisasjon tilbake, kan vedkommende 
søke styret om å bli gjenopptatt som medlem i foreningen. 

(7) Opphør av medlemskap ved andre opphørsgrunner: 

Hvis et medlem ikke oppfyller kravene til medlemskap i disse vedtektene, kan 
styret bestemme at medlemskapet skal opphøre. Det samme gjelder hvis et 
medlem vesentlig misligholder sine økonomiske forpliktelser overfor 
foreningen, eller hvis et medlem ikke gir viktig informasjon på forespørsel fra 
foreningen. 

Det tidligere medlemmet kan søke styret om å bli gjenopptatt som medlem i 
foreningen. 

§ 4. Foreningens organer  

Foreningens organer er:  

1. Generalforsamlingen  

 
2 Dette punktet trer i kraft parallelt med ny regnskapsførerlov (forventet 1. januar 2023) 
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2. Styret  

3. Disiplinærutvalget  

4. Valgkomiteen  

§ 4-1. Generalforsamlingen 

(1) Generalforsamlingen er foreningens øverste og viktigste organ.  

(2) Den ordinære generalforsamlingen holdes hvert år innen utgangen av juni 
måned. Senest 8 uker før generalforsamlingen avholdes, skal styret varsle 
medlemmene om berammelsen. 

(3) Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling når det finner det nødvendig, 
eller når minst 1/5 av foreningens medlemmer forlanger det. 

(4) Forslag som ønskes fremmet på den ordinære generalforsamling, må senest 6 
uker før denne skal holdes være innsendt til foreningens styre. 

(5) Skriftlig innkallelse til generalforsamling sendes av styret til samtlige medlemmer 
med minst 14 dagers varsel. Med innkallelsen skal følge dagsorden med angivelse 
av de saker som skal behandles. 

(6) Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte. Det vil også være mulig å 

delta på generalforsamling ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Stemmegivningen 

skal fortrinnsvis foregå elektronisk både for de som deltar fysisk og de som deltar 

elektronisk.  

(7) Forslag på kandidater til styre, disiplinærutvalg og valgkomite som ønskes 
presentert før den ordinære generalforsamling kan sendes senest 6 uker før denne 
skal holdes. Forslaget sendes til valgkomiteens leder. Kandidatene vil bli presentert 
på regnskapnorge.no 

(8) På den ordinære generalforsamling skal behandles: 

a. Styrets årsberetning og revidert årsregnskap 

b. Overordnede planer, herunder nye og større satsingsområder 

c. Medlemskontingent og kontrollavgift for neste år 

d. Valg av: 

• Styre 

• Disiplinærutvalg 

• Valgkomité 

e. Valg av revisor 

f. Honorar og godtgjørelse til tillitsvalgte 
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g. Andre saker som er nevnt i innkallelsen 

(9) Generalforsamlingen velger møteleder. 

§ 4-2. Styret 

(1) Foreningens virksomhet ledes av et styre som skal bestå av 7 styremedlemmer 
inklusive leder og nestleder. Inntil 2 styre- og varamedlemmer kan velges blant 
personer som ikke er medlemmer av foreningen. 

(2) Leder og nestleder velges for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmene 
velges for 1 eller fortrinnsvis 2 år av gangen. 

(3) Sammenhengende funksjonstid for et styremedlem skal være maksimalt 6 år. 
Denne begrensning er ikke til hinder for å kunne velge vedkommende til leder eller 
nestleder. Hvert år velges 3 varamedlemmer til styret. Varamedlemmene møter kun 
ved forfall til styret. 

(4) Styret ansetter administrerende direktør som leder av foreningens administrasjon. 
Styremedlemmer eller varamedlemmer kan ikke inneha stillinger i administrasjonen. 

(5) Styret innkalles av lederen og møte skal holdes når administrerende direktør eller 
minst 2 styremedlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 
stemmeberettigede er til stede. Et vedtak må for å være gyldig oppnå minst 4 
stemmer. Varamedlemmene er stemmeberettigede når de møter i stedet for et 
styremedlem. 

(6) Styrebeslutninger skal protokolleres, og styreprotokollen skal underskrives av 
samtlige møtende styredeltagere. Avskrift av styreprotokollen skal sendes samtlige 
styremedlemmer og varamedlemmer. 

(7) Styret forplikter foreningen utad ved underskrift av leder og 1 styremedlem i 
fellesskap. 

§ 4-3. Disiplinærutvalget 

(1) Disiplinærutvalget består av leder med personlig vararepresentant, 2 medlemmer 
og 1 varamedlem. Leder og dennes vararepresentant velges for 1 år blant personer 
som ikke er medlemmer i foreningen. Øvrige medlemmer velges blant foreningens 
medlemmer for 2 år om gangen, dog slik at 1 medlem er på valg hvert år. 
Sammenhengende funksjonstid for et medlem kan maksimalt være 6 år. Unntatt fra 
dette er leder. Varamedlem velges for 1 år. 

(2) Ingen kan være medlem/varamedlem til styret eller andre faste utvalg og samtidig 
medlem av Disiplinærutvalget. Disiplinærutvalget skal behandle saker oversendt fra 
Kvalitetskontrollutvalget, fra styret eller klage på medlemmer fra kunder eller andre 
som har berettiget interesse. 

(3) Klage til Disiplinærutvalget skal være skriftlig og begrunnet. 

(4) Disiplinærutvalget skal fatte vedtak om irettesettelse, eksklusjon eller avgi 
uttalelse om medlemmers fremferd, yrkesutøvelse eller forretningsskikk bl.a. med 
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utgangspunkt i foreningens vedtekter og etisk regelverk, vedtatte bransjestandarder 
og gjeldende lovkrav. Før vedtak fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale 
seg.  

(5) Vedtak i utvalget er gyldig når minst 2 medlemmer stemmer for det. Vedtak om 
eksklusjon krever enstemmighet. Vedtak i Disiplinærsaker kan i spesielle tilfeller 
offentliggjøres. 

(6) Vedtak eller uttalelse avgitt av Disiplinærutvalget kan med en måneds frist fra 
vedtaket forkynnes ankes inn for styret. Anken har oppsettende virkning. 

(7) Generalforsamlingen fastsetter reglement for Disiplinærutvalget. 

§ 4-4. Valgkomiteen 

(1) Valgkomiteen består av leder og 3 medlemmer som alle er medlem av 
foreningen. Funksjonstiden er 1 år. Sammenhengende funksjonstid for medlemmer 
av valgkomiteen skal maksimalt være 6 år. 

(2) Valgkomiteens oppgave er å presentere kandidater til alle valg ihht § 4-1 (7) og § 
4-4 (3) samt å tilrettelegge for stemmegivning ihht. § 4-1 (6) i forbindelse med den 
ordinære generalforsamling. 

(3) Valgkomiteen skal fremlegge sin innstilling senest 8 uker før generalforsamling. 
Kandidatene vil bli presentert på regnskapnorge.no 

(4) Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag om honorar og godtgjørelse til 
tillitsvalgte.  

(5) Generalforsamlingen fastsetter retningslinjer for Valgkomiteen. 

§ 5. Administrerende direktør  

(1) Administrerende direktør skal stå for den daglige ledelse av foreningens 
virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir.  

(2) Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foreningens forhold er av 
uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør representerer foreningen 
utad i saker som inngår i den daglige ledelse.  

§ 6. Næringsdrivende selskap  

Generalforsamlingen kan stifte selskap med saklig avgrenset formål om 
næringsvirksomhet for å støtte opp om foreningens formål. Et slikt selskaps vedtekter 
og eierstruktur skal godkjennes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal 
motta en årlig redegjørelse for selskapets virksomhet, økonomi og planer.  

§ 7. Stemmegivning  

(1) Alle beslutninger på generalforsamlingen, i styremøter og i utvalg treffes ved 
simpelt flertall av de avgitte stemmer når ikke annet er bestemt i disse vedtekter.  
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(2) Ved stemmelikhet for valg til de forskjellige tillitsverv foretas omvalg, og ved 
fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.  

(3) Ved stemmelikhet for øvrig gjør møtelederens stemme utslaget.  

(4) Stemmegivning på generalforsamlingen ved fysisk fremmøte foretas fortrinnsvis 
elektronisk. Ved elektronisk deltagelse, kan kun stemmegivning foretas elektronisk. 

(5) Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi inntil 3 stemmer, sin egen 
stemme medregnet.  

(6) Studenter har ikke stemmerett.   

(7) Ved stemmegivning ansees blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.  

§ 8. Endring av vedtekter  

Vedtektsendringer vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall av de avgitte 
stemmer.  

§ 9. Hedersbevisninger 

§ 9-1. Æresmedlemskap 

Medlemmer som har gjort en fremragende innsats for foreningen eller 
regnskapsbransjen, kan utnevnes til æresmedlemmer av foreningen. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

§ 9-2. Hederstegn  

(1) Styret kan tildele hederstegn til personer som har utvist fortjenstfull innsats for 
foreningen eller regnskapsbransjen. 

(2) Beslutning om tildeling av hedersbevisninger treffes av et enstemmig styre. 

§ 10. Regnskap og revisjon 

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret og skal revideres av registrert eller 
statsautorisert revisor. 

§ 11. Beslutning om opphør  

(1) Beslutning om oppløsning av foreningen kan bare fattes ved 3/4 flertall av de 
avgitte stemmer på to påfølgende ordinære generalforsamlinger.  

(2) Den generalforsamling som treffer det endelige vedtak om oppløsning av 
foreningen, treffer også vedtak om anvendelsen av foreningens midler. 

 
 


