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VEDTEKTER
for
ATLs Interessekontor SA

(ATI)

Vedtatt av Generalforsamlingen 3. juni 2011
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§ 1 Navn
ATLs Interessekontor SA (ATI) er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor
kreditorene for foretakets forpliktelser.
§ 2 Forretningssted
ATIs forretningskontor er i Oslo kommune.
§ 3 Virksomheten og formål
ATI skal drive utvikling og handel med læremidler innenfor trafikkopplæring.
ATI har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deltakelse i
virksomheten som kjøpere av varer og tjenester fra ATI.
Virksomhetens avkastning, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene
på grunnlag av deres andel i omsetningen.
§ 4 Andelsinnskudd
Hvert medlem i ATI skal betale kr. 200,- i andelsinnskudd. Innskuddet skal ikke forrentes.
Andelsinnskudd tilbakebetales ikke ved utmeldning eller opphør av medlemskap.
Det skal ikke betales medlemskontingent.
§ 5 Andelseiere
Alle trafikkskoler som er medlemmer av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har
plikt til å være andelseier/medlem i ATI. Andelseier kan la seg representere med fullmektig.
Ingen fullmektig kan representere mer enn en andelseier.
Administrasjonen fører register over andelseiere
Opphør av medlemskap i ATL medfører automatisk opphør som medlem av ATI.
Styret fastsetter en generell rabatt for andelseierne.
Medlemsrabatt kan nektes andelseiere som 3 måneder etter forfall, fortsatt ikke har betalt
medlemskontingent til ATL.
Medlemsrabatt kan nektes andelseiere som har ubetalt faktura mer enn 3 – tre – måneder etter
forfallsdato. Om ikke annet er avtalt spesielt.

§ 6 Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøte etter forslag fra styret.
Årsoverskudd tilføres normalt egenkapitalen i selskapet eller eventuelt utviklingsfond.
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§ 7 Årsmøte
Årsmøte er ATIs øverste myndighet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år og styret fastsetter tid og sted.
Andelseiers representasjon til årsmøte meldes til administrasjonen senest 4 uker før årsmøte
åpner.
Styret og andelseierne har rett til å fremme forslag.
Saker eller forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 6 uker før
årsmøte. Saker av presserende karakter som oppstår etter denne fristen, kan styret legge fram
for årsmøte.
Andelseiere som er representert på årsmøte, må ha betalt forfalt medlemskontingent til ATL.
Styret kan invitere gjester som observatører.
Årsmøtes forhandlinger ledes av dirigentene.
Årsmøte velger en fullmaktskomité på 3 representanter, tellekomité på 3 representanter og
2 representanter til å underskrive protokollen fra årsmøte.
Protokoll føres av administrasjonen.
Årsmøte behandler følgende:
- Styrets årsberetning.
- Styrets årsregnskap, herunder disponering av årsoverskudd.
- Styrets forslag til budsjett, herunder reise- og kostgodtgjøring, avsavngodtgjøring og
godtgjøring til styrets medlemmer.
- Framlagte saker.
- Ekstraordinære saker framlagt av styret.
- Valg av:
- styrets leder
- styrets nestleder
- tre styremedlemmer
- to varamedlemmer
- revisor
- kontrollkomite
- valgkomite
- dirigent og varadirigent til neste ordinære årsmøte
Valgperiodene er normalt 2 år.
Valg skjer skriftlig når det er mer enn én kandidat til et verv.
Når det bare er én kandidat til et verv, skjer valget ved åpen votering dersom årsmøte ikke
vedtar skriftlig avstemming.
Foreslått kandidat kan bare velges når vedkommende har godkjent valgforslaget. Når foreslått
kandidat ikke er til stede, må skriftlig godkjenning av valgforslaget foreligge.
Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, avgjøres alle saker under årsmøte med alminnelig
flertall.
Det føres protokoll fra årsmøte.
Kopi av godkjent og underskrevet protokoll sendes alle medlemmer og fylkesavdelinger.
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§ 8 Ekstraordinær årsmøte
Så langt det er mulig holdes ekstraordinær årsmøte etter samme bestemmelser som ordinær
årsmøte.
Ekstraordinær årsmøte holdes etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av andelseierne har
krevd det. Ekstraordinær årsmøte skal holdes innen 3 måneder.
Styret innkaller til ekstraordinær årsmøte, om mulig med minst 4 ukers varsel.
Ekstraordinær årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.
§ 9 Styret
ATI skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det kan velges styremedlemmer
uten tilknytning til ATI.
Styret forestår forvaltningen av ATIs interesser innenfor de rammer som er trukket opp av
årsmøte.
Styret tilsetter administrerende direktør.
Styrets leder og administrerende direktør representerer ATI utad, om ikke annet er bestemt.
Styret kan meddele prokura.
For øvrig utøver styret den myndighet som det er tillagt etter ATIs vedtekter.
Det føres protokoll fra styrets møter og kopi av protokoll sendes samtlige styremedlemmer
med varamedlemmer og til ATIs faste revisor.
Styret er også styre for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)
§ 10 Administrasjonen
Administrasjonen, under ledelse av administrerende direktør, forestår den daglige drift av
ATIs virksomhet.
Administrasjonen iverksetter vedtak årsmøtet og styret fatter og arbeider ellers etter
retningslinjer gitt av styret.
Administrerende direktør foretar tilsettinger, oppsigelser og avskjedigelser av funksjonærer
og fastsetter lønn for disse etter styrets retningslinjer.
Administrerende direktør utnevner personer til oppdrag som er nødvendig for ATIs drift.
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§ 11 Valgkomitè
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder velges særskilt.
Valgkomiteen holder oversikt over hvilke valg som skal foretas og innhenter valgforslag.
Valgkomiteen fremmer forslag til valg for årsmøte.
§ 12 Kontrollkomitè
Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder velges særskilt.
Komiteen skal avgi uttalelse om styrets disposisjoner er i samsvar med budsjett og andre
vedtak fra årsmøte, samt vedtatte strategier og handlingsplaner.
Uttalelsen vedlegges årsberetning.
§ 13 Vedtektsendringer
Årsmøte kan vedta endringer i ATIs vedtekter.
Forslag om vedtektsendring må oppnå 2/3 flertall på årsmøtene for å være vedtatt.

§ 14 Oppløsning
Årsmøte kan vedta oppløsning av ATLs Interessekontor SA.
For oppløsning av ATI kreves 4/5 flertall av de avgitte stemmer på årsmøte.
Ved oppløsning tilbys ATIs rettigheter, materiell, økonomiske midler og utestående
fordringer overført til ATL uten vederlag.
§ 15 Ikrafttreden
Disse vedtektene erstatter tidligere vedtekter for ATLs Interessekontor AL og trer i kraft
straks.

