
VEDTEKTER 

for 

Baker- og Konditorbransjens Landsforening 

Vedtatt på Landsmøte/generalforsamling i Asker 8 mai 2019 

§ 1  NAVN 

Foreningens navn er Baker- og Konditorbransjens Landsforening (BKLF) (The 

Federation of the Norwegian Bakers and Confectioners) 

§ 2 FORMÅL 

 Foreningens formål er å heve bransjen gjennom å bygge omdømme, påvirke 

 rammebetingelsene og sørge for god faglig utvikling og godt samarbeid for bakere og 

 konditorer. 

§ 3 SEKRETERIAT 

Foreningens servicetjenester samordnes med NHO Mat og Drikke i hensiktsmessig   

grad.    

§ 4 FORENINGENS ORGANISATORISKE TILSLUTNINGSFORHOLD 

Foreningen og dens medlemmer står tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon 

(NHO) og NHO Mat og Drikke. 

§5 BEDRIFTSMEDLEMMER 

 

Som bedriftsmedlemmer kan opptas bedrifter som har bakeri- eller konditori som sin 

hovedtyngde.  Medlemmene forplikter seg til å levere grunnlag for beregning av 

kontingent. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig. Utmelding før 30 september 

får virkning fra påfølgende år. Utmelding etter 30 september får virkning fra 30.06 i 

påfølgende år. Det blir da beregnet halv kontingent for året man går ut av foreningen.   

BEDRIFSMEDLEMSKAP MIKROBAKERI       

                                                                                                                                        

Som bedriftsmedlemmer mikrobakeri kan opptas bedrifter med en årsomsetning under 

2 mill netto og som tilfredsstiller kriteriene til første punkt (Bedriftsmedlemmer)    

 

 PERSONLIG MEDLEM                                                                                                                                   

Kan gis til enkeltpersoner som har  svennebrev i baker- og/eller konditorfaget. 

Personlig medlem har talerett og stemmerett og er valgbar til styrende organer.    



ÆRESMEDLEMMER     

Styret kan utnevne æresmedlemmer til personer som har gjort en særlig stor innsats for 

Landsforeningen. Æresmedlemmer tildeles Landsforeningens ærestegn og diplom og 

er fritatt for kontingent og kostnader under foreningens Landsmøter. 

HEDERSTEGN                      

Styret kan også tildele hederstegn til personer som har gjort seg spesielt fortjent til 

eller har vist særlig interesse for faget eller bransjen. 

  

§ 6 REPRESENTASJONSRETT 

Hvert bedriftsmedlem angir hvem som er bedriftens representant i Landsforeningen.      

Denne personen kan også la seg velge som tillitsvalgt i foreningen. Det kan bare være 

en representant fra hver medlemsbedrift som er tillitsvalgt i foreningen. 

§ 7 KONTIGENT 

BKLFs virksomhet finansieres ved blant annet kontingent fra medlemmene, som 

utregnes hvert år.  Bedriftsmedlemmer gir gjennom sitt medlemskap fullmakt til 

BKLF AS å innhente oversikt over bedriftens eksakte kjøp av de varer som danner 

grunnlag for kontingentberegningen. 

  

 

§ 8 LANDSMØTE 

Landsmøte er BKLFs øverste myndighet. Landsmøte skal avholdes hvert år innen 

utgangen av juni. Innkalling skal skje med minst 30 dagers varsel.   

På generalforsamling/Landsmøte har hver medlemsbedrift stemmerett etter følgende 

kriterier: 

 Personlige medlemmer - 1 stemme                                                                                  

Mikrobakeri         - 2 stemme                                                                                   

Fra   1-10 arbeidstakere  - 3 stemme                                                                                             

Fra 10 – 100 arbeidstakere - 5 stemmer                                                                                     

Fra 101 – 300 arbeidstakere - 7 stemmer                                                                                      

Fra 301 – 700 arbeidstakere - 9 stemmer                                                                                       

På landsmøte skal behandles: 

 1. Styrets beretning og revidert regnskap. 

 2. Fastsettelse av kontingent for kommende år. 

 3. Godkjenning av revisor og revisors honorar. 



4. Valg av president, visepresident og inntil 5 styremedlemmer, og 2 varamedlemmer.  

Med unntak av president og visepresident som velges for et år, velges de øvrige for to 

år av gangen med simpelt flertall. To styremedlemmer velges i partallsår og tre 

styremedlemmer velges i oddetallsår. 

 5. Valg av valgkomite `på tre medlemmer. Valgkomiteen velger selv sin leder. 

6. Andre saker som styret eller et medlem har tatt opp senest 60 dager før landsmøte. 

Landsmøte behandler kun saker som fremgår av innkallingen. 

Alle beslutninger unntatt i §§ 13, 14 og 15 nevnte saker, fattes med simpelt flertall. 

Fraværende medlem kan la seg representere ved et annet medlem av foreningen ifølge 

skriftlig fullmakt. 

§ 9  EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 

Ekstraordinær landsmøte avholdes med minst 30 varsel hvis styret innser det 

nødvendig, eller hvis det forlanges av medlemmer med minst halvparten av 

foreningens stemmer. 

§ 10 STYRET 

Styret leder foreningens virksomhet. Styret består av president, visepresident og inntil 

fem styremedlemmer, valgt av landsmøte. Styremøtene ledes av presidenten, eller i 

dennes fravær visepresidenten. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til 

stede, herav minst president eller visepresident. 

 Styret fastsetter budsjett og ansetter direktør. 

Fra styrets møter føres protokoll som undertegnes og godkjennes av de 

tilstedeværende i styremøte senest på neste styremøte. 

Styret kan oppnevne faste fagutvalg for ulike formål, som vil være rådgivende organ 

for styret. Leder av slike fagutvalg kan møte i styret som observatør med talerett. 

  

§ 11 DIREKTØR 

Direktør forestår foreningens virksomhet i overensstemmelse med de retningslinjer og 

instrukser styret fastsetter. 

Direktør møter i generalforsamlingen og i styret med tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. 

Direktør rapporterer til BKLFs styre. Direktør er sekretær for valgkomite og fagutvalg. 

 

 



§ 13 VEDTEKTSENDRING 

Forslag om vedtektsendring må sendes medlemmene senest 30 dager før forslaget skal 

 behandles på landsmøte. Forslaget må vedtas på ordinært eller ekstraordinært 

landsmøte med 3/4 av de møtende stemmer. 

§ 14  EKSKLUSJON 

Dersom et medlem handler på en måte som klart krenker bransjens felles interesser, 

kan styret eller medlemmer med minst halvparten av foreningens stemmerett fremme 

forslag om eksklusjon av medlemmet. Vedtak om eksklusjon må fattes av ordinær 

eller ekstraordinær generalforsamling med 3/4 flertall av samtlige stemmeberettigede.  

Styret kan ved enstemmig vedtak av de møtende styrerepresentanter ekskludere et 

medlem som ikke lenger oppfyller vilkårene for å være medlem jf. §§ 4 og 5. 

§15 OPPLØSNING 

For å være gyldig må beslutning om foreningens oppløsning være fattet med 3/4 

flertall av de møtende stemmer på to påfølgende landsmøter, hvorav en ordinær, som 

avholdes med minst 30 dagers mellomrom. 

Besluttes foreningen oppløst, skal landsmøte også innenfor formålet bestemme 

 hvorledes verdier og eiendeler til Baker- og Konditorbransjens Landsforening skal 

disponeres. Bestemmelser herom treffes med simpelt flertall av de avgitte stemmer. 

 

  

  

 

 


