VEDTEKTER FOR NORECOPA
Godkjent ved etableringsmøtet i Oslo den 10.10.2007
Revisjon (dato):
§ 1 Navn og organisasjonsform
Organisasjonens navn på norsk og engelsk er Norecopa (www.norecopa.no).
Norecopa er en medlemsorganisasjon. Medlemmene representerer følgende
interesseparter:
o Forvaltning
o Forskning og undervisning
o Industri
o Dyrevern/dyrevelferd
§ 2 Formål
Det overordnede målet for Norecopa er å fremme bruken av “de tre R’ene”
(Replacement, Reduction, Refinement) i Norge. Det innebærer at Norecopa skal bidra
til å øke kunnskap om:
• erstatning av dyreforsøk med alternative metoder (Replacement)
• reduksjon av antallet dyr som benyttes i dyreforsøk (Reduction)
• raffinering av dyreforsøk for å redusere lidelse samt øke dyrenes
velferd og forsøkenes nytteverdi (Refinement)
Norecopa skal fungere som et kompetansesenter i spørsmål som angår de tre R’ene.
Norecopa skal tilstrebe å oppnå sine mål gjennom konsensus mellom interessepartene.
For å oppnå disse målene skal Norecopa:
• spre informasjon via aktuelle medier, møter og lignende aktiviteter
• opprettholde og vedlikeholde sin egen kunnskapsbase om de tre R’ene
og gjøre den tilgjengelig for allmennheten
Norecopa skal oppfylle ecopas til enhver tid gjeldende definisjon av en nasjonal
konsensusplattform for alternativer til dyreforsøk. Norecopa skal være betalende
medlem av ecopa (www.ecopa.eu). Norecopa skal ha aktivt samarbeid med
organisasjonene tilsluttet ecopa.
§ 3 Norecopas organer
Norecopas organer er styret, årsmøtet og sekretariatet. Norecopa er en selveiende og
frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§ 4 Medlemskap
Norecopa består av betalende medlemmer som støtter organisasjonens
formålsparagraf (§2). Et medlem må være et selskap, en institusjon, en etat, en
organisasjon (eller en av dens avdelinger) eller en annen sammenslutning som har sete
i Norge. I tvilstilfeller avgjør styret om vedkommende er berettiget til medlemskap.
Medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Enkeltpersoner og andre
som ikke oppfyller kravene til medlemsskap kan tas opp som assosierte medlemmer,
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med tale- og forslagsrett men uten stemmerett. Eventuell utmelding skal gis skriftlig
til styret og er effektiv fra den dagen den mottas.
Utvisning fra Norecopa krever to tredjedels flertall i styret og kan kun benyttes
dersom medlemmet aktivt motarbeider Norecopas arbeid eller formål, skader
Norecopas interesser eller omdømme.
§ 5 Styrets oppnevning og sammensetning
Norecopas budsjettår er fra 1. januar til 31. desember.
Styremedlemmene og varamedlemmene velges for fire år ad gangen av årsmøtet etter
innstilling fra valgkomitéen. Styret skal ha fire medlemmer med personlige
varamedlemmer, én hver fra de fire interessepartene, jfr. §1. Styremedlemmene skal
gjennom ansettelse, oppnevning, verv eller medlemsskap være tilknyttet en eller flere
av interessepartene. De velges som enkeltpersoner og opptrer ikke som representanter
for organisasjonene som de er tilknyttet. To styremedlemmer med varamedlemmer
velges første gang for to år. Normalt oppnevnes ikke styremedlemmer for mer enn to
sammenhengende perioder.
Ved valg bør det legges vekt på at styret samlet har bred sammensetning og en rimelig
balanse mellom personer med kompetanse innen naturvitenskaplige fag, alternativer
til dyreforsøk og dyrevelferd. Juridiske personer kan ikke oppnevnes som
styremedlemmer.
§ 6 Styrets oppgaver
Styret har ansvar for driften av Norecopa mellom årsmøtene.
Styret skal:
•

•
•
•
•
•
•
•

Sørge for at Norecopas formål ivaretas ved å fastsette mål for
Norecopas virksomhet på kort og lengre sikt, og planlegge og
iverksette aktiviteter ut fra dette
Tildele signatur og prokura
Foreslå budsjett for Norecopas aktivitet for hvert kalenderår, inklusiv
medlemskontingent
Sørge for at Norecopas regnskap blir ført løpende og revidert innen 31.
mars, og at årsberetning utarbeides innen 15. april hvert år
Innkalle til årsmøte
Foreslå budsjett for Veterinærinstituttet vedrørende drift av Norcopa
Fremlegge Norecopas totalbudsjett, årsmelding, revidert regnskap og
handlingsplan for årsmøtet
Foreta en årlig vurdering av oppnådde resultater og utvikling på
området med hensyn til de tre R’ene

§ 7 Styrets forretningsorden
Styrets leder bestemmer når det skal innkalles til styremøte. Det skal også innkalles
til styremøte når det forlanges av minst halvparten av medlemmene i styret. Styremøte
skal avholdes minst to ganger hvert kalenderår. Saksliste og saksdokumenter skal
sendes medlemmene i rimelig tid før møtene.
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Styret er beslutningsdyktig når én representant for hver interessepart er tilstede samt
styrets leder eller nestleder.
Styret skal søke å oppnå vedtak ved enstemmighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre,
kan vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrelederen
dobbeltstemme. Ved frafall av faste styremedlemmer har møtende varamedlem de
samme rettigheter og plikter som styremedlemmene for øvrig. Det føres møtebok for
styremøtene.
For øvrig fastsetter styret selv sin forretningsorden.
§ 8 Valgkomité
Valgkomitéen består av én representant fra hver av interessepartene. Medlemmene
velges på årsmøtet for to år av gangen. Komitéen oppnevner sin egen leder som har
dobbeltstemme ved stemmelikhet. Komitéen sender sitt forslag til styremedlemmer
med varamedlemmer til sekretariatet senest én måned før årsmøtet.
§ 9 Årsmøtet
Årsmøtet er Norecopas høyeste myndighet og holdes innen 15. juni hvert år.
Styret skal sende ut innkalling, saksliste og saksdokumenter i rimelig tid før årsmøtet.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 1 måned i forveien.
Tid og sted for årsmøtet skal også kunngjøres på slik måte at assosierte medlemmer
og andre kan gjøre seg kjent med det.
Årsmøtet er åpent for ikke-medlemmer, men styret kan vedta å behandle enkeltsaker
bak lukkede dører.
Det skal føres liste over de fremmøtte stemmeberettigede som må identifisere seg.
Representasjon gjennom fullmakt aksepteres. Stemmeavgivning foregår åpent hvis
ikke flertallet av medlemmene forlanger hemmelig valg. Hvert medlem i Norecopa
har én stemme. Vedtak krever alminnelig flertall, unntatt endringer etter vedtektenes
§13.
Årsmøtet skal behandle disse sakene:
1. Godkjenning av innkalling og fullmakter
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer og sekretær for møtet
4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Regnskap med revisors rapport
7. Handlingsplan og budsjett, inkludert kontingent, for kommende periode
8. Fullmakt til styret for kommende periode
9. Valg av styre og styreleder
10. Valg av Norecopas representanter til ecopa
11. Oppnevning av valgkomité
12. Valg av revisor
13. Forslag til vedtektsendringer
14. Innkomne forslag
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Årsmøtet er beslutningsdyktig når den er innkalt i samsvar med vedtektene.
§ 11 Ekstraordinære årsmøter
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom det finner det nødvendig. Det
skal innkalles til slike møter dersom revisoren eller 50% av medlemmene forlanger
det. Møtet skal annonseres minst én måned i forveien og skal avholdes innen tre
måneder etter at kravet fremkommer. Kun saker som er årsaken til det ekstra
årsmøtet skal behandles.
§ 12 Sekretariatet
Til å gjennomføre de vedtak som fattes i styret og årsmøtet har Norecopa et
sekretariat med daglig leder. Det administrative ansvaret og personalansvaret for
sekretariatet er lagt til Veterinærinstituttet.
§ 13 Omdanning/Oppløsning
Oppløsning av Norecopa og vedtektsendringer kan vedtas av styret dersom det er to
tredjedels flertall for det på to påfølgende ordinære årsmøter. Hvis Norecopa
oppløses, skal dens eiendeler og forpliktelser fordeles av styret til beslektede formål,
etter at årsmøtet har hatt anledning til å uttale seg.
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