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§1

Navn

Foreningens navn er Gründerskolen Alumni.
§2

Eierskap

Foreningen er en selveiende institusjon med medlemmer. (Dvs. at ingen i kraft av eierposisjon kan
disponere over dens formue, har krav på utdeling av overskudd, hefter for dens gjeld mv).
§3

Foreningens sete

Gründerskolen Alumni er en nasjonal forening. Foreningens sete er i Oslo.
§4

Formål

Gründerskolen Alumni er en frittstående og politisk uavhengig forening som drives av og for
foreningens medlemmer. Medlemskap i foreningen er eksklusivt for personer som har fullført
Gråunderskolen.
Foreningens hovedformål er å skape og vedlikeholde et faglig og sosialt nettverk for uteksaminerte
studenter fra Gründerskolen, med særlig fokus på å fremme innovasjon og entreprenørskap i
samfunnet generelt og blant foreningens medlemmer spesielt. Herunder skal foreningen aktivt legge til
rette for og dels opprette og vedlikeholde attraktive møteplasser for foreningens medlemmer, legge
aktivt til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling av kunnskap blant medlemmene, samt
inspirere til innovasjon og entreprenørskap.
Medlemskap i foreningen er frivillig og vederlagsfritt.
§5

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Generalforsamlingen velger styre, og kan pålegge
styret beslutninger.
Det skal avholdes generalforsamling innen utgangen av oktober måned hvert år for godkjenning av
årsregnskap og årlig melding fra styret. Generalforsamlingen holdes fortrinnvis i forbindelse med en
årlig alumni-middag.
Generalforsamlingen kan avholdes ved at det avholdes fysisk generalforsamlingsmøte eller ved at det
opprettes digitale avstemminger over internett. Generalforsamling i fysisk møte kalles inn senest en
uke før generalforsamlingen avholdes. Generalforsamling som avholdes ved digitale avstemminger på
internett avholdes ved at alle medlemmer inviteres til avstemming i egnede fora. For at en avstemming
på internett skal være gyldig må alle registrerte medlemmer gis mulighet til å delta, og den skal

avholdes i ikke mindre enn 7 dager. De medlemmer som avgir stemme i en digital avstemming på
internett er tilsammen å regne som frammøtte i en generalforsamling.
Vedtak på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmene med
mindre annet følger av vedtektene.
§6

Styre

Gründerskolen Alumni skal ha et styre, som skal ha ansvaret for forvaltningen av foreningenstyre.
Styret skal bestå av en leder, en nestleder, og inntil 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Leder og nestleder velges for ett år av gangen, og kan stille til gjenvalg. Styremedlemmer velges for to
år av gangen, og kan stille til gjenvalg.
Dersom det ved valg av styre er flere kandidater enn styremedlemmer tildeles styreplass (inkludert
leder og nestleder) til den kandidaten som får flest stemmer, selv om ingen kandidat har alminnelig
flertall.
Alle styremedlemmer tiltrer sitt verv den 1. januar påfølgende år etter at de har blitt valgt inn i styret. I
perioden fra offentliggjøring av valgresultatet og frem til 1. januar påfølgende år skal både
avtroppende og påtroppende styremedlemmer ha møterett- og plikt på styremøter.
Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo har anledning til å stille med en observatør på
styremøter.
§7

Valgkomité

Styret kan oppnevne valgkomite i forbindelse med styrevalg. Valgkomiteen kan ikke bestå av personer
som er til valg i styret. For øvrig står styret fritt til å sette sammen valgkomiteen av de personer som
styret mener er egnet. Herunder kan valgkomiteen bestå av avtroppende styremedlemmer og
styremedlemmer som ikke er til valg.
Styret kan forespørre valgkomiteen om å vektlegge spesifikke forhold i sin innstilling, men
valgkomiteen skal ikke være bundet av noen slik forespørsel.
Valgkomiteen skal gi sin innstilling til valg av styremedlemmer senest 7 kalenderdager før
generalforsamlingen avholdes. Valgkomiteens innstilling skal offentliggjøres sammen med
offentliggjøring av øvrige kandidatene som ikke er innstilt.
Valgkomiteen skal strebe etter å gi alle som stiller til valg lik mulighet til å presentere seg for alle
velgerne, uavhengig av valgkomiteens innstilling.
§8

Kontrollkomité

Foreningen bør, men må ikke, ha en kontrollkomité. Kontrollkomiteen oppnevnes av styret.
Kontrollkomiteen skal bestå av inntil to tidligere styremedlemmer og om mulig en representant fra
Senter for Entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Kontrollkomiteen kan ikke bestå av medlemmer
av styret.
Kontrollkomiteen har ingen plikt til å møtes eller gjennomgå virksomheten til foreningen, men skal
sørge for at det avholdes generalforsamling minst en gang før utgangen av oktober hvert år.

Medlemmene i kontrollkomiteen skal være tilgjengelige som ressurser for sittende styret dersom det
oppstår uklarheter og spørsmål knyttet til drift av foreningen.
Kontrollkomiteen sitter til den blir gjenvalgt eller avsatt av styret, eller til medlemmene selv trekker
seg som kontrollkomitemedlemmer.
§9

Signatur

Signaturrett, dvs. fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold tildeles
av styret.
§ 10

Medlemsskap

Medlemsskap er frivillig og eksklusivt for personer som er uteksaminert fra Gründerskolen.
Medlemmer blir registrert i foreningens medlemsdatabase. Registrerte medlemmer har rett til å delta
på Generalforsamlingen, samt alle arrangementer i regi av Gründerskolen
Alumni.
§ 11

Endring av vedtektene

Endring av disse vedtektene kan besluttes av Generalforsamlingen med 2/3-flertall blant de frammøtte.
$ 12

Opphør

Ved foreningens opphør skal eventuelle gjenværende midler tilfalle Senter for entreprenørskap ved
Universitetet i Oslo.

