Vedtekter for
Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg (OFAS)
Navn
Organisasjonens navn skal være ”Opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg”,
forkortet OFAS.
Formål
OFAS har som formål å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av brann.
Opplysningskontorets virkemidler skal være utvikling og distribusjon av informasjon og
kunnskap som bidrar til økt bruk av automatiske slokkeanlegg. Informasjon og kunnskap skal
bidra til god kvalitet på eksisterende og nye automatiske slokkeanlegg.
OFAS skal også ta initiativ til og bistå i utviklingen av nye tekniske og andre løsninger innen
området automatiske slokkeanlegg. OFAS skal også være brobygger for å øke oppslutningen
om formålet med OFAS.
Medlemmer
Medlemmer kan være:
- Sentrale og lokale myndigheter
- Forsikringsselskapenes interesseorganisasjoner
- Interesse- og bransjeorganisasjoner
- FOU-organisasjoner
Styret skal godkjenne nye medlemmer.
Årsmøte
Øverste besluttende organ er årsmøtet. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april hvert år.
Årsmøtet skal:
- Nedsette valgkomité
- Velge medlemmer og varamedlemmer til styret
- Velge styreleder og nestleder
- Fastsette vedtektene
- Fastsette årlig medlemskontingent
- Fastsette budsjett- og aktivitetsplan
- Godkjenne regnskapet
- Godkjenne årsberetningen
- Behandle innkomne saker
Innkalling og saksdokumenter til årsmøtet sendes ut minst 14 dager før årsmøtet.
Alle medlemmer har møte-, tale- og stemmerett. Alle stemmeberettigede organisasjoner har kun
én stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Avstemning foretas i alminnelighet ved
håndsopprekning. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved
stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

Styret
Styret består av leder, nestleder og inntil 4 styremedlemmer. Hvert medlem skal ha en
personlig vararepresentant. Funksjonsperioden for samtlige styre- og varamedlemmer er 2 år,
halvparten av styret er på valg hvert år. Styrets sammensetning skal i størst mulig grad
representere medlemsmassen.
Dersom et medlem i løpet av funksjonsperioden trer ut av den stilling/organisasjon som ga
grunnlag for styrevervet, kan vedkommende organisasjon oppnevne en ny representant for
resten av funksjonsperioden.
Styret kan nedsette arbeidsgrupper for kortvarige arbeidsoppgaver.
Medlemsmøte
Ved behov kan medlemsmøter avholdes. På medlemsmøtene kan også andre enn
medlemmene delta etter invitasjon.
Sekretariat
Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Norsk brannvernforening som et betalt oppdrag.
Norsk brannvernforening oppretter konto for OFAS, fører regnskap adskilt fra
Norsk brannvernforenings egen virksomhet og besørger revisjon av regnskapet.
Sekretariatet har ansvaret for OFAS sin nettside.
Medlemskontingent
Betalt medlemskontingent gir fulle møterettigheter på årsmøtet og valgbarhet til styret.
Uttreden av OFAS
Ethvert medlem kan tre ut av OFAS. Medlemskapet opphører 30 dager etter at skriftlig varsel
er sendt sekretariatet. Innbetalt medlemskontingent tilfaller OFAS.
Oppløsning
Forslag om avvikling av OFAS kan bare behandles av årsmøtet etter innstilling fra styret. For
vedtak om oppløsning kreves 4/5 flertall. Ved oppløsning av OFAS, skal ubenyttede
økonomiske midler tilfalle, etter årsmøtets bestemmelse, en annen ideell organisasjon som
arbeider for samme formål: å redusere tap av liv, helse og materielle verdier som følge av
brann. Årsmøtet avgjør med alminnelig flertall hvilken organisasjon OFAS’ midler skal
tilfalle.
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