
 

 VEDTEKTER SALMONCAMERA  

 
 

- Revidert etter vedtak på Årsmøte 26. mars 2012.  
 

 
 

§ 1. Organisasjon 

  
Organisasjonens navn er SalmonCamera. SalmonCamera er en forening med formål som angitt i § 

2 og med medlemmer som angitt i § 3.  

 

SalmonCamera ble stiftet i Bergen 14. desember 2011, og har adresse i Bergen. For 

organisasjonens forpliktelser hefter medlemmene kun med sin årskontingent og eventuelle 

frivillige bidrag.  

 

§ 2. Formål  
SalmonCamera har til formål å være en kunnskapsformidler rundt menneskeskapte problem for 

vill laks, sjøørret og sjørøye (anadrome arter, heretter kalt vill laksefisk), samt skape entusiasme 

og forståelse for den ville laksefiskens egenart, dens livssyklus og dens betydning. 

 

SalmonCamera skal;  

 

- gjennom opplysningsarbeid og aktiv deltagelse i samfunnsdebatten, sette fokus på vill 

laksefisk og de problemer menneskelig aktivitet medfører for bestandene. 

 

- arbeide aktivt, for å øke den generelle forståelsen for de problemkompleksene som vill 

laksefisk sliter med. Dette søkes løst ved å formidle og popularisere forskning på en slik 

måte at menigmann, beslutningstagere og media bedre forstår innholdet i forskningen og 

hvilke konsekvenser man står overfor. 

 

- være et lett tilgjengelig, uavhengig og faglig fundamentert kraftsentrum som fokuserer på 

konstruktive løsninger. 

 

- aktivt søke å påvirke beslutningstagere på en måte som bidrar til at den ville laksefiskens 

interesser ivaretas. 

 

- basere sitt arbeid på vitenskapelig, etterprøvbare fakta.  

 

- i de tilfeller der faktagrunnlaget er ufullstendig, legge til grunn et “føre-var-prinsipp” som 

sammen med tilgjengelig ikke-fullstendig kunnskap kan danne basis for logiske 

slutninger.  

 

- bidra til å initiere, generere og støtte prosjekter som fremmer formålet.  

 

Det langsiktige målet for SalmonCamera er at de bestandsregulerende faktorer vi ser i dag 

reduseres vesentlig, slik at bestandene av vill laksefisk igjen får mulighet til oppnå historisk, 

naturlige bestandsnivå, og derved gi grunnlag for regulert beskatning innenfor rammene av et 

føre-var prinsipp.  



§ 3. Medlemmer  

 
SalmonCamera er en åpen organisasjon hvor alle som støtter vårt formål kan bli medlem. 

Medlemmer forplikter seg til å betale den av årsmøtet fastsatte kontingent, samt å arbeide for å 

fremme SalmonCameras formål. Medlemsrettigheter oppnås når kontingent er betalt. 

 

Medlemmer som skader SalmonCamera og vårt formål, eller som handler illojalt ved selv eller 

gjennom andre forsøker å skade SalmonCamera sin troverdighet kan suspenderes av styret for 

kortere eller lengre tid. Medlemmet har rett til å forelegge sin sak for årsmøtet, som treffer sin 

beslutning i saken med ⅔ flertall.  

 

Medlemmer har ikke anledning til å uttale seg på vegne av SalmonCamera, med mindre dette er 

avklart på forhånd.   

 

§ 4. Styret  
 

SalmonCamera ledes av et styre bestående av 2 til 5 medlemmer som velges for 2 år. Ved 

stiftelsesdato er antallet 2.  

 

Ved konstituerende stiftelsesmøte velges styrets leder for en periode på 1 år, mens styrets medlem 

velges for en periode på to år. Årsmøtet velger styrets leder for 1 år ad gangen, mens styrets 

medlemmer velges for en periode på to år. 

  

Styret skal; 

 

- lede organisasjonen, i samsvar med vedtektene etter retningslinjer fra årsmøtet 

 

- kalle inn til, arrangere og tilrettelegge for gjennomføring av årsmøtet. 

 

- ha løpende ansvar, for at organisasjonens aktivitet er i samsvar med økonomisk 

kapasitet.  

 

Styret er beslutningsdyktig når leder og halvparten av styremedlemmene er til stede. Ved 

stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.  

 

§ 5. Valgkomite  

 
Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet på kandidater til styret og fagkomite. Valgkomiteen skal 

ha 2-3 medlemmer. Stifterne har rett til å utpeke minimum et medlem av valgkomiteen. Stifternes 

medlem(er) utpeker styremedlemmer som følger: 

  
- ved like antall styremedlemmer utpekes halvparten 

 

- ved ulike antall styremedlemmer utpekes 1 eller 2, avhengig av om styret består av 3 
eller 5 medlemmer  

 

Det utarbeides en egen instruks for valgkomiteen som styret skal behandle og som fremlegges 

årsmøtet for godkjennelse. 

 

  



§ 6. Fagråd  
 

Styret oppnevner nye medlemmer i fagrådet ved behov. Rådets sammensetning skal reflektere 

fokusområder for SalmonCamera sitt arbeide. 

 

Fagrådet skal;  

 

- rettlede SalmonCamera i forhold til vedtektenes § 2. 

 

- ha søkelys på at organisasjonens virke, foredrag, møtevirksomhet og lobbyarbeid er i 

samsvar med vitenskapelig etterprøvbare fakta. 

 

- bidra til at SalmonCamera blir gjort oppmerksom på ny viten og vitenskapelige fakta 

som kan være relevant for SalmonCamera sitt arbeide.  

 

- bistå SalmonCamera med tolkning av vitenskapelige artikler og hjelpe til med å 

forklare betydningen av relevante artikler og rapporter, slik at innholdet lettere kan 

forstås av menigmann, beslutningstagere og media.  

 

- Dersom et medlem av fagrådet uttaler seg på vegne av SalmonCamera i strid med 

fagrådets felles forståelse av et fokusområde, kan fagrådet i samarbeid med styret 

ekskludere vedkommende medlem. 

 

 

§ 7. Årsmøtet 
  

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet.  

 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Årsmøtet er lovlig innkalt med 2 ukers 

varsel til stemmeberettigede medlemmer. Saker som skal behandles av årsmøtet må være 

skriftlige og fremlagt for styret som ordinær post, eller som e-post, innen 15. februar. Styret er 

ansvarlig for innkalling, oppnevning av møteleder og avvikling av årsmøte.  

 

Samtlige medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Støttemedlemmer har møterett men ikke 

stemmerett. Et medlem kan møte med skriftlig fullmakt fra ett annet medlem og avlegge stemme 

på vegne av denne, forutsatt at denne fullmakt er mottatt av styrets leder minimum 2 dager før 

årsmøtet.  

 

Årsmøtet skal behandle;  

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

2. Velge referent, som også skal registrere antall stemmeberettigede og fremmøtte, samt to 
medlemmer som skal undertegne protokoll sammen med ett styremedlem.  

3. Styrets oppsummering av årets aktiviteter  

4. Årsregnskap  

5. Fastsette årskontingent  

6. Valg av styremedlemmer (de som ikke utpekes av stifternes representant(er) i valgkomiteen)  

7. Valg av medlemmer til valgkomiteen (de som ikke utpekes av stifterne)  

8. Valg av revisor  

9. Innsendte forslag fra SalmonCameras medlemmer  

10. Forslag fra styret  



11. Styrets arbeidsplan for kommende år, heri iregnet budsjett  

 

Saker som ikke er fremlagt skriftlig for styret innen gjeldende frist behandles ikke av årsmøtet.  

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte  
 

Ekstraordinært årsmøte innkalles på to ukes varsel når minst 1/3 av stemmeberettigede 

medlemmer ber om dette skriftlig, eller etter styrets beslutning,  

 

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er på sakslisten.  

 

§ 9. Utmelding  
 

Utmelding skjer ved skriftlig varsel til styret. Utmelding gir ikke rett til tilbakebetaling av bidrag, 

kontingent eller annet. Medlemmer kan utmeldes som beskrevet i § 3.  

 

§ 10. Vedtektsendring  
 

Vedtektsendring kan skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, dersom forslag om dette får 

støtte av ⅔ eller flere av fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.  

 

§ 11. Oppløsning  
 

Forslag om oppløsning skal sendes styret senest 31.12 året før ordinært årsmøte. Dersom forslag 

om oppløsning er initiert av styret, skal forslaget oversendes stemmeberettigede medlemmer 

senest 3 måneder før ordinært årsmøte.  

 

Oppløsning av SalmonCamera kan vedtas med ¾ flertall av fremmøtte stemmeberettigede på 

årsmøtet.  

 
Eventuelle disponible midler etter oppløsning av SalmonCamera skal fordeles mellom relevant 

forskning, organisasjoner, institusjoner eller personer som styret i samråd med fagutvalget 

kommer frem til at har vært eller vil være viktige for fokuset på vill laksefisk. 


