
 
 

VEDTEKTER 

FOR 

GS1 NORWAY 
(medlem av GS1) 

 

 
 

Disse vedtektene ble første gang vedtatt i Norsk Varekodeforenings stiftelsesmøte 8. november 
1978, med senere endringer vedtatt i generalforsamling siste gang 3. mai 2018. 

 

§1. 

Foreningens navn er GS1 Norway. 
Foreningen har sitt sete i Oslo. 

 
§2. 

 
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar 

for gjeld. 
 

§3. 

 
Foreningens formål er innføring og administrasjon av GS1 systemet i Norge etter de samme 

prinsipper og regler som er fastsatt for GS1 internasjonalt. 

 
Videre skal GS1 Norway samordne initiativ fra medlemmene, og arbeide for et mest mulig 

integrert og kostnadseffektivt system for vareidentifikasjon og kommunikasjon innen næringslivet 

i Norge med basis i GS1s internasjonalt vedtatte systemer. 
 
Foreningens dataregistre skal være tilgjengelige etter retningslinjer som blir trukket opp av GS1 

internasjonalt og godkjent av foreningen. 
 
Foreningen representerer Norge i GS1. 

 
§4. 

 
Foreningens virksomhet finansieres i hovedsak av avgifter fra brukere av de systemer som 

foreningen tilbyr. 
 

§5. 

 
 
Enhver juridisk enhet som tegner eller har etablert abonnementsavtale med GS1 Norway, har som 

hovedregel rett og plikt til å tiltre foreningen som medlem, men styret kan oppstille generelle 

unntak fra denne hovedregelen dersom særlige grunner gjør seg gjeldende. Innmelding skjer



automatisk ved at abonnementsavtalen undertegnes. Det er bare mulig å oppnå ett medlemskap 

per juridisk enhet, uavhengig om det tegnes flere abonnementsavtaler med GS1 Norway. 

 

Videre kan næringsorganisasjoner som organiserer grupper av abonnenter, tas opp som 

medlemmer gjennom styrevedtak. 

 
Medlemmer som tiltrer foreningen som følge av at det er tegnet abonnementsavtale, utmeldes 

automatisk dersom abonnementsavtalen sies opp, løper ut eller av andre grunner ikke lenger er i 

kraft. 

 
Medlemmer som ikke har tegnet abonnementsavtale, jfr. ovenfor, kan melde seg ut ved å sende 

skriftlig varsel til foreningens styre innen 1. juli, med uttreden pr. 31. desember det år oppsigelsen 

ble sendt. 

 
Styret, eller personer utnevnt av styret, kan beslutte at medlemmer som misligholder vedtektene 

og/eller en abonnementsavtale skal utmeldes fra foreningen. En beslutning om utmelding kan av 

den utmeldte, innen en måned etter at vedkommende har mottatt beslutningen, påklages til 

generalforsamlingen. Generalforsamlingen fatter deretter beslutning i saken med bindende 

virkning. Om medlemmet utmeldes, faller abonnementsavtalen bort samtidig. 

 
Medlemmer som trer ut av foreningen, uansett grunn, har intet krav på andel av foreningens 

formue. 
 

§6. 

 
Foreningens styre består av leder, nestleder og 6 - 12 andre styremedlemmer som velges av 

generalforsamlingen for 2 år av gangen, dog slik at halvparten er på valg hvert år. Selv om 

tjenestetiden for et styremedlem er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt 

medlem er valgt av generalforsamlingen. 

 
Bare personer som er ansatt eller har tillitsverv i, eller er utpekt av, et medlem i foreningen, kan 

være styremedlem. 
 
Sammensetningen av styret skal reflektere GS1 Norways medlemmer og formål, slik dette er 

uttrykt i § 3 og § 8. 
 
Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrelederen finner at saken kan forelegges skriftlig 

eller behandles på annen betryggende måte. Årsberetning og årsregnskap skal behandles i 

styremøte. To styremedlemmer eller daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 
 
Styremøtene ledes av styrelederen eller i dennes fravær av nestlederen. Styrelederen bestemmer 

sted for styremøtene. Styrelederen skal påse at det føres protokoll over styrebehandlingen. 

 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller deltar i 

styrebehandlingen. En beslutning av styret krever flertall av de avgitte stemmer. Ved 

stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. 
 
Styret representerer foreningen utad og tegner foreningens firma. Styret kan gi styremedlemmer, 

daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne foreningens firma. Retten til å tegne foreningens 

firma kan når som helst tilbakekalles. 

 
Styret kan bestemme at medlemmer i foreningen har rett til å være til stede som observatører 

under styrets behandling av saker. Observatører har ikke stemmerett i styret. 



§7. 

 
Forvaltningen av foreningen hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av 

virksomheten og plikter å påse at foreningens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 

betryggende kontroll. 

 
Årsberetning og årsregnskap skal behandles i styremøte, og deretter fremlegges for 

generalforsamlingen for godkjenning. 
 
Foreningen skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Daglig leder skal stå for den daglige 

ledelse av foreningens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Styret 

skal fastsette stillingsinstruks for daglig leder. 
 
Styret kan meddele prokura til daglig leder og andre ansatte i foreningen. 

 
Styret fastsetter de avgifter som foreningen krever for bruk av foreningens systemer. 

 
Styret kan nedsette et eller flere Bransjeråd, som er besatt av medlemmer av foreningen, og som 

kan gi råd og innspill til foreningens virke. 
 

§8. 

 
Foreningen skal ha en valgkomite med en leder og tre øvrige medlemmer. 

 
Valgkomiteens medlemmer skal bestå av fire representanter utpekt fra hhv. DLF, DMF, Virke og 

NHO. Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen. Om et eller flere av forannevnte 

medlemmer ikke utpeker et eller flere av valgkomiteens medlemmer, skal generalforsamlingen 

beslutte valget av valgkomitemedlemmer. 

 
Valgkomiteen velger selv leder. 

 
Valgkomiteen innstiller styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer til 

generalforsamlingen, avhengig av hvilke styremedlemmer som er på valg. Innstillingen skal 

publiseres på foreningens hjemmesider eller være sendt til medlemmene senest to uker før 

generalforsamlingen skal finne sted. Bruk av elektronisk kommunikasjon, herunder epost, er 

tilstrekkelig. 

 
Innstillingen skal ta hensyn til at foreningen har en sammensatt medlemsmasse, at medlemmene 
tilhører ulike bransjer, og sammensetningen i innstillingen skal søke å skape balanse mellom ulike 

medlemsgrupperinger slik som selger- og kjøperinteresser. 

 
Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst tre av komiteens medlemmer er til stede eller deltar i 

saksbehandlingen. En beslutning av valgkomiteen krever flertall av de avgitte stemmer. Ved 

stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende. 
 

§9 

 
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mai. Tidspunktet for 

generalforsamlingen publiseres på foreningens hjemmesider eller meddeles medlemmene skriftlig 

senest seks uker på forhånd. Innkalling med dagsorden og sakspapirer skal publiseres på 

foreningens hjemmesider eller være sendt til medlemmene senest to uker før generalforsamlingen. 

Bruk av elektronisk kommunikasjon, herunder epost, er tilstrekkelig. 



Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter: 
 
1. Årsberetning og revidert regnskap. 
2. Valg av styremedlemmer. 

3. Valg av revisor. 

4. Andre saker som styret foreslår behandlet, saker som er meddelt foreningen skriftlig fra et av 

medlemmene senest 4 uker før generalforsamlingen eller valg av valgkomiteemedlemmer 

dersom valgkomiteen ikke er utpekt ihht § 8. 
 
Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle 

til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer foreningens årsregnskap, eller 

medlemmer som representerer minst 1/10 av medlemsmassen, skriftlig krever det for å få 

behandlet et bestemt angitt emne. 
 
Styret skal vurdere om det skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling dersom mer enn 50 

medlemmer krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Innkalling med dagsorden og 

sakspapirer skal publiseres på foreningens hjemmesider eller være sendt til medlemmene senest to 

uker før generalforsamlingen. Bruk av elektronisk kommunikasjon, herunder epost, er 
tilstrekkelig. 

Generalforsamlingen kan bare treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. 

Generalforsamlingen ledes av styrelederen eller i dennes fravær av nestlederen. Styrelederen eller 
nestlederen skal påse at det føres protokoll for generalforsamlingen. 

 
Foreningens medlemmer har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig 

etter eget valg. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Hvis fullmakten legges 

frem ved bruk av elektronisk kommunikasjon, skal det være benyttet en betryggende metode for å 

autentisere avsenderen. Fullmakten anses å gjelde bare for førstkommende generalforsamling hvis 

det ikke går tydelig frem at noe annet er ment. Medlemmet kan når som helst kalle tilbake 

fullmakten. Annet og tredje punktum gjelder tilsvarende for tilbakekall av fullmakten. 

 
Ved stemmegivning i generalforsamlingen har hvert medlem en stemme hver. Et medlem kan gi 

et annet medlem skriftlig fullmakt til å stemme på dens vegne på generalforsamlingen. 
 
En beslutning av generalforsamlingen krever et flertall av de avgitte stemmer, om ikke noe annet 

er bestemt i vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når 

denne ikke har stemmerett. 
 
Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer. Generalforsamlingen kan på forhånd 

bestemme at det skal holdes ny avstemning dersom ingen får flertall av de avgitte stemmer. Står 

stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. 
 

§10. 

 
Forslag til vedtektsendringen skal inntas i, eller vedlegges, innkalling til generalforsamlingen. 

Vedtektsendringer kan vedtas av generalforsamlingen med minst 3/4 av de avgitte stemmer. 



§11. 

 
Medlemmene er innforstått med at det i enkeltsaker kan være uenighet mellom medlemmene, som 

medfører at det ikke kan fattes gyldige vedtak i styret eller av generalforsamlingen. I slike tilfeller 

er styret og/eller medlemmene forpliktet til å bestrebe seg på gjennom forhandlinger å finne frem 

til løsninger som best kan tjene til gjennomføring av foreningens formål, jfr. § 3. 
 

 
 

§12. 
 
Foreningen kan oppløses ved vedtak av generalforsamlingen hvor minst halvparten av 

medlemmene møter, og med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Med mindre 

generalforsamlingen bestemmer noe annet skal oppløsningen av foreningen administreres av 

styreleder og nestleder som avviklingsstyre. 
 
Foreningens nettoformue skal etter oppløsning og fullt gjeldsoppgjør tilfalle det formål foreningen 

arbeider for å fremme (jfr. § 3), for eksempel ved anvendelse til sluttføring av pågående prosjekter 

og aktiviteter. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 
 
Avviklingsstyret skal utarbeide avviklingsbalanse og påse at foreningens forpliktelser blir dekket 

av foreningens midler samt fremkomme med forslag til anvendelse av nettoformuen – for 

godkjenning av generalforsamlingen. 
 

§13. 
 
Foreningens medlemmer og tillitsvalgte hefter ikke for foreningens forpliktelser. 


