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§ 1  Formål 
 

Foreningen FORM – Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og 
Matfagene, er opprettet for å styrke samarbeidet mellom opplæringskontorene og 
partene i arbeidslivet for å styrke rekrutteringen til bransjene og yrkene vi ivaretar, 
styrke kontorenes opplæringsvirksomhet og ivareta felles interesser.  
FORM er en selvstendig og uavhengig forening med eget styre og regnskap. 
 
§ 2  Retningslinjer 
 

Retningslinjer for samarbeid mellom opplæringskontorene tilsluttet FORM Foreningen 
for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfagene – FORM. 
Hensikten med retningslinjene er å sikre samarbeid mellom aktører i fagopplæringen 
som opplæringskontor, partene i yrkeslivet, bedrifter, skoler og fylkeskommuner for 
bl.a. å:  

• bidra med å styrke rekrutteringen til bransjene og yrkene. 
• være pådriver ovenfor myndigheter, bl.a. i arbeidet med å få opprettet det antall 

Vg1 og Vg2-klasser bedriftene har behov for.  
• styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv.  
• kvalitetssikre fagopplæringen av lærlinger i bedriftene. 
• styrke kommunikasjon og samarbeid mellom bedriftene.  
• bidra til ivaretakelse av god kvalitet i alle våre tilsluttede opplæringskontor. 

 

Følgende retningslinjer regulerer samarbeidsforhold mellom opplæringskontorene 
tilsluttet FORM:  
2.1 Et opplæringskontor arbeider innenfor et definert geografisk område. Dette kan 

for eksempel være ett eller flere fylker, eller del av fylke. 
 

2.2 Lærekontrakt tegnes med det opplæringskontoret som har bedriften/avdelingen 
innen sitt geografiske område, uavhengig av kjede- eller konserntilknytning.  

 

2.3  Informasjon til elever om læreplasser foretas av opplæringskontoret i hvert enkelt 
fylke, men det forutsettes at opplæringskontoret informerer om muligheten til 
læreplasser i andre fylker. Det skal henvises til andre opplæringskontorer dersom 
elever ønsker å flytte, eller det er for få læreplasser i  

 eget fylke. 
2.4 Opplæringskontorer tilknyttet FORM opererer ikke innenfor andre FORM-

medlemskontorers geografiske område, eller søker godkjenning i fag som 
allerede er dekket av annet opplæringskontor i samme område, uten at det er 
inngått avtale med opplæringskontoret i angjeldende fylke/område eller det 
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gjelder for allerede eksisterende medlemsbedrift. Med bedrift forstås her lokal 
avdeling, og ikke eventuelt konsern med hovedkontor i annet område. 

2.5 Unntak fra disse retningslinjer må avtales og godkjennes av de berørte 
opplæringskontorer og FORM. 

2.6 I tilfeller der det oppstår konflikt bringes dette inn for FORMs styre. 
 
§ 3  Medlemskap 
 

Opplæringskontorer som dekker ett eller flere av Restaurant- og Matfagene, kan 
søke om medlemskap i FORM. Søknad behandles av styret. 
Medlemmene forplikter til å overholde vedtektene til FORM 
 
§ 4 Økonomi 
 

FORMs virksomhet finansieres av medlemskontingenten og evt. andre inntekter.  
Foreningen kan ikke etablere gjeld. 
 
§ 5  Årsmøtet 
 

Årsmøte er FORMs høyeste myndighet. 
5.1  Ordinært årsmøte avholdes årlig innen utgangen av juni måned. 
5.2 Varsel om årsmøte sendes ut senest 8 uker før årsmøte. 
5.3 Forslag til vedtektsendringer og innkomne saker må være styret i hende 

innen 4 uker før årsmøte (ref. § 7).  
5.4  Endringer i vedtektene krever 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte  
5.5 Forslag til endring av vedtekter må være utsendt sammen med 

årsmøteinnkallingen. Alle andre avgjørelser (unntatt nedleggelse av foreningen 
FORM) treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer 

5.6 Innkalling med sakspapirer sendes ut senest 3 uker før årsmøte. 
5.7 Hvert medlem har én stemme.  
5.8 Hvert medlem har rett til å møte med inntil to representanter og være 

representert ved enten daglig leder, annen ansatt ved kontoret eller 
styreleder. Kun tilstedeværende har stemmerett. Stedfortredende fremmøtte 
ansatt kan stemme hvis medbrakt fullmakt fra daglig leder/styreleder. 

 

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 4 ukers varsel, når flertallet av 
medlemmene eller styret skriftlig krever det! 
 

Landsforeninger, kompetansesentre og aktuelle arbeidstakerforeninger som 
FORM samarbeider med og som gir økonomisk bidrag til FORM, kan møte med 1 
representant hver. Representantene har møte- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett.  
 

Årsmøtet skal: 
• Behandle og godkjenne styrets årsmelding 
• Behandle og godkjenne regnskap 
• Behandle styrets forslag til handlingsplan 
• Fastsette kontingenten 
• Fastsetter styrehonorar 
• Behandle styrets forslag til budsjett 
• Behandle innkomne saker 
• Behandle forslag til vedtektsendringer 
• Velge styre 
• Velge 2 medlemmer til valgkomite 
• Velge revisor 

 
 

Årsmøte velger valgkomité og revisor for to år om gangen. 
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§ 6  Styrets sammensetning 
 

Styret består av leder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av 
årsmøte.  
2 medlemmer velges for ett år første gang.   
Varamedlemmer velges for 2 år om gangen, som første og andre vara.  
Den ene for 1 år første gang. 
 

6.1  Styret er beslutningsdyktig dersom 2/3 av medlemmene av styret er tilstede på 
styremøtet. Styreleder har dobbelstemme på styremøter ved vedtak der 
stemmetallet er likt. 

6.2  Styrets medlemmer skal velges for to år om gangen, med unntak av første år, 
da ett medlem velges for ett år. 

6.3 Styret konstituerer seg selv. 
6.4  Styret skal gjenspeile foreningens medlemmer, i forhold til bransjetilknytning. 
6.5 Alle sakspapirer sendes varamedlemmene. 
6.7 Varamedlemmer innkalles v/ behov. 
 
§ 7  Vedtektsendringer 
 

Endringer i vedtektene kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 
 

7.1 Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 4 uker før 
årsmøte.  

7.2 Forslag til endring av vedtekter må være utsendt sammen med 
årsmøteinnkallingen. Alle andre avgjørelser (unntatt nedleggelse av foreningen 
FORM ref. § 9) treffes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. 

7.3 Endringer i vedtektene krever 2/3 stemmeflertall av de fremmøtte 
stemmeberettigede. 

 
§ 8  Opphør av medlemskap 
 

8.1 Utmelding av foreningen FORM kan kun skje ved skriftlig varsel. 
8.2 Utmeldelsen trer i umiddelbar kraft ved utmeldingstidspunktet. 
8.3 Årskontingent og andre evt. innbetalinger for inneværende år skal 

betales, og det gis ikke refusjon for innbetalte kontingenter m.m. 
8.4 Medlemmer som ikke retter seg etter vedtekter og retningslinjer for 

samarbeid mellom opplæringskontorer tilsluttet FORM, kan ekskluderes. 
8.5 Styret avgjør saker vedr. eksklusjon 
 
§ 9  Oppløsning av foreningen FORM 
 

Oppløsning av FORM kan skje ved 2/3 flertall på årsmøtet eller ekstra ordinært 
årsmøte. 
Dersom foreningen skal oppløses eller slås sammen med en annen organisasjon 
blir det årsmøtet som bestemmer hvordan midlene som er i FORM skal disponeres. 


