
Normalvedtekter for Nordea Pensjonistforening………………. 
 
 
 
§ 1 Formål 
Nordea Pensjonistforening ……………. er stiftet…………………. 
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes økonomiske, sosiale og kulturelle 
interesser. 
 
 
§ 2 Medlemskap 
Den som oppfyller følgende vilkår kan være medlem: 
 1. Har arbeidet i Nordea Bank Norge, Christiania Bank og Kreditkasse, 
bankens heleide selskaper, eller har arbeidet i selskaper som har overtatt oppgaver 
fra konsernet, og som mottar pensjon fra bankens eller datterselskapers 
pensjonsordninger. 
 2. Det samme gjelder gjenlevende ektefelle/samboer etter medlem av  
pensjonistforeningene, forutsatt at kravet under pkt. 1 oppfylles, og at vedkommende 
ønsker medlemskap. 
Medlemskapet innebærer ikke valgbarhet til tillitsverv i foreningen. 
 3. I tvilstilfelle avgjør styret i NPN om vedkommende kan opptas som medlem. 
 
 
§ 3 Årsmøte 
Årsmøtet holdes innen utgangen av februar måned hvert år. 
Tidspunkt og sted for møtet, samt innkomne forslag, kunngjøres ved skriftlig 
melding til medlemmene minst 3 uker før møtet. 
Årsmøtet behandler: 
 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste. 
  2. Valg av møteleder 
 3. Valg av referent 
 4. Styrets beretning om virksomheten i det forløpne år 
 5. Regnskap og revisors beretning 
 6. Fastsettelse av medlemskontingent 
 7. Innkomne forslag 
     Forslag må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet 
           8. Valg av: 
      - leder for ett år 
      - styremedlem(mer) for 2 år, men slik at minst …….  
                  styremedlem(mer) er på valg hvert år 
      - varamedlem(mer) for ett år 
      - revisor med varamedlem for ett år 
      - valgkomite på …… medlemmer for ett år 
 
  
§ 4 Styret 
Styret består av …… medlemmer: leder og …… medlemmer, samt  
 …… varamedlem(mer).  
Styret leder foreningen i samsvar med § 1. 
Styret har ansvaret for at tildelte midler fra NPN blir anvendt til kulturelle og       



sosiale formål i henhold til retningslinjer til Stiftelsen Nordea Bank Norges   
Pensjonister. 
Det kan oppnevnes arbeidsgrupper etter behov, og oppnevnte representanter 
til utvalg utenfor foreningen. 
Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og ….. av styrets 
medlemmer er til stede.  
Alle vedtak fattes med simpelt flertall.  
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. 
 
 
§ 5 Valgkomité 
Komitéen fremmer forslag på kandidater til de verv som i henhold til vedtektenes § 3 
skal velges av årsmøtet. 
Komitéens innstilling til verv fremlegges for styret minst 2 uker før årsmøtet. 
Styret fremmer forslag til medlemmer og leder av komitéen.  
 
 
§ 6 Sammenslutning og medlemskap i andre forbund 
Foreningen kan slutte seg sammen med andre pensjonistforeninger innen  
Nordeakonsernet.  
Foreningen kan være medlem av eksterne forbund for pensjonister. 
Forslag om slik sammenslutning/medlemskap, eller evt. omgjøring av tidligere 
vedtak om sammenslutning/medlemskap, behandles på foreningens årsmøte  
etter innstilling fra foreningens styre. 
Slike vedtak krever 2/3 flertall blant de fremmøte medlemmer. 
 
 
§ 7 Endring av vedtektene 
Endring av vedtektene besluttes av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de      
fremmøtte medlemmer, og sendes NPNs styre for godkjennelse. 

 
 
§ 8 Oppløsning 
Pensjonistforeningen kan oppløses hvis: 
 - det fattes vedtak om dette med 2/3 flertall av de fremmøtte i to påfølgende   
             årsmøter 
           - minst ett av disse møtene er et ordinært årsmøte. 
Ovennevnte vedtak fra årsmøtet skal også omfatte vedtak om fordeling av 
pensjonistforeningens midler. 
 
 
 
Historikk vedtekter: 
Vedtatt første gang på ordinært fellesmøte 8. mai 2008. 
Justert på ordinært landsmøte 20. november 2008. 
Endret på ordinært landsmøte 2. februar 2011. 
Endret på ordinært landsmøte 27. februar 2018 
Justert på ordinært landsmøte 20. mars 2019 


