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VEDTEKTER
FOR
VOLDGIFTSSTYRET
NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN.

1. BAKGRUNN.
1.1. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ønsker å tilby næringslivet i regionen
muligheten til å løse tvister gjennom utenrettslig megling eller voldgift. I den
anledning er det etablert et regelsett for hvordan megling og/eller voldgift skal
gjennomføres.
1.2. Voldgiftsstyret skal være et frittstående organ med overordnet administrativ ledelse
av voldgiftsordningen. Næringsforeningen skal fungere som sekretariat for
Voldgiftsstyret.
2. VOLDGIFTSSTYRETS HOVEDOPPGAVER.
2.1. Voldgiftsstyret skal;
(1) Oppnevne megler eller voldgiftsdommer når en part krever dette i henhold til
avtale;
(2) Behandle klager på meglere eller voldgiftsdommere som er oppnevnt i henhold til
Regler for Megling og Voldgift utarbeidet av Næringsforeningen (heretter
”Reglene”), og om nødvendig velge ny megler eller voldgiftsdommer;
(3) Utarbeide og oppdatere lister over tilgjengelige meglere og voldgiftsdommere;
(4) Påse at Reglene oppdateres når dette nødvendiggjøres av ny lovgivning eller når
Voldgiftsstyret måtte finne endringer ønskelig.
2.2. Voldgiftsstyret kan fatte slike vedtak som Voldgiftsstyret til enhver tid finner
nødvendige for å opprettholde voldgiftsordningens omdømme og sikre at alle
relevante lover og forskrifter overholdes.
2.3. Voldgiftsstyret kan ikke;
(1) Gripe inn i pågående voldgiftssak annet enn etter klage som nevnt under punkt
2.1.
(2) Samlet eller hver for seg påta seg oppdrag som megler eller voldgiftsdommer i
tvister hvor Reglene skal benyttes.
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3. OPPNEVNELSE AV VOLDGIFTSSTYRET.
3.1. Voldgiftsstyret skal bestå av tre medlemmer samt ett vara medlem som skal kunne tre
inn for alle de øvrige. Alle oppnevnes av styret i Næringsforeningen. Voldgiftsstyret
skal senest en måned før utløpet av en valgperiode fremsette forslag på nytt styre –
eller vara medlem.
3.2. Voldgiftsstyrets formann skal være jurist, men ikke praktiserende advokat. Et
styremedlem skal være jurist. Det tredje medlemmet skal være næringsdrivende i
Vest-Agder.
3.3. Voldgiftsstyrets formann og vara medlemmet velges for tre år av gangen. De øvrige
medlemmer velges for to år av gangen. Voldgiftsstyrets medlemmer og vara
medlemmet kan gjenvelges en gang.
3.4. Et medlem av Voldgiftsstyret kan trekke seg før utløpet av den periode han eller hun
er valgt for når medlemmet finner at han eller hun ikke lenger har anledning til å
utføre vervet. Reglene ovenfor vedrørende oppnevnelse av nytt medlem gjelder
tilsvarende.
3.5. Voldgiftsstyrets medlemmer og vara medlemmet skal ha plettfri vandel. Skulle denne
forutsetning svikte, eller dersom to av Voldgiftsstyrets medlemmer mener at det
tredje medlemmet eller vara medlemmet ikke lenger er skikket til å ivareta sitt verv,
kan de to medlemmene kreve at det foretas valg på en erstatter, uavhengig av om
perioden nevnt i punkt 3.3 er utløpt.
3.6. Dersom det gjennomføres nytt valg etter punkt 3.4 eller 3.5 gjelder valget for resten
av den uttråddes periode.
4. INNKALLING TIL STYREMØTER, FORFALL.
4.1. Voldgiftsstyrets formann innkaller til styremøter. Styremøter kan gjennomføres som
telefonkonferanse, eller på annen betryggende måte.
4.2. Kan et medlem ikke møte skal han snarest varsle formannen og vara medlemmet som
møter i vedkommendes sted.
4.3. Det skal avholdes et styremøte i januar hvert år. På dette møtet skal Voldgiftsstyret
undertegne en kort rapport om Voldgiftsstyrets aktivitet foregående år. Ellers
innkalles styremøter når Voldgiftsstyrets formann finner det nødvendig eller når det
kreves av et styremedlem.
5. BESLUTNINGER.
5.1. Når ikke annet er bestemt i disse Vedtekter er Voldgiftsstyret beslutningsdyktig når
alle medlemmer eller to medlemmer og vara medlemmet er til stede.
5.2. Når ikke annet er bestemt i disse Vedtekter gjelder som Voldgiftsstyrets beslutning
det vedtak som et flertall støtter.
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5.3. Dersom to av de valgte er innhabile kan de gjenværende to fatte beslutninger som
ellers faller inn under punkt 5.1.
5.4. Voldgiftsstyrets formann kan alene foreta oppnevning av megler og/eller
voldgiftsdommer(e) etter anmodning fra part i tvist. Tilsvarende gjelder for to
styremedlemmer eller et styremedlem og vara medlemmet.
5.5. Vedtak om å endre disse Vedtekter eller vedtak om å endre Regler for Megling og
Voldgift utarbeidet av Næringsforeningen kan bare gjøres når alle styremedlemmer er
til stede og beslutningen er enstemmig.
5.6. Voldgiftsstyrets vedtak skal protokolleres. Et medlem som stemmer mot en
beslutning kan kreve at dette blir protokollert.
6. HABILITET
6.1. Ingen må delta i behandlingen av en sak eller avgjørelsen av et spørsmål som har slik
særlig betydning for medlemmet eller for hans eller hennes nærstående, at
medlemmet må ansees å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i
behandlingen av saken eller spørsmålet.
6.2. Ingen må delta i behandlingen av en sak eller avgjørelsen av et spørsmål når han eller
hun har stilling eller tillitsverv eller annen særlig tilknytning til en offentlig eller
privat virksomhet som har økonomiske eller andre særinteresser i saken eller
avgjørelsen av spørsmålet.
6.3. Ingen må delta i oppnevning av megler og/eller voldgiftsdommer(e) når han eller
henne har tilknytning til tvisten eller interesse av dens utfall.
6.4. Styremedlem og vara medlem skal selv vurdere sin habilitet og i tvilstilfelle
underrette Voldgiftsstyrets øvrige medlemmer. De øvrige medlemmer avgjør om
innhabilitet foreligger dersom medlemmet ikke selv velger å trekke seg fra
behandlingen.
6.5. Dersom en part i tvist som ønsker oppnevnt megler eller voldgiftsdommer(e) hevder
at et medlem er innhabilt skal andre medlemmer foreta oppnevningen.
7. ARKIV, SEKRETARIAT.
7.1. Voldgiftsstyrets formann skal opprette et enkelt arkiv som skal inneholde
Voldgiftsstyrets korrespondanse, herunder spesielt alle oppnevnelser av meglere og
voldgiftsdommere.
7.2. Arkivet skal også inneholde styrereferater, samt årsrapportene til Styret i
Næringsforeningen.
7.3. Styret i Næringsforeningen i kan til enhver tid kreve å få gjennomgå arkivet.
7.4. Næringsforeningen skal ved behov bistå Voldgiftsstyret med sekretariat tjenester.
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8. ANSVARSBEGRENSNING.
8.1. Medlem av Voldgiftsstyret eller vara medlem kan bare holdes erstatningsansvarlig for
feil eller mangelfull utøvelse av sine verv dersom han eller hun har forårsaket
økonomisk skade ved forsettelig eller grovt uaktsom handling eller unnlatelse.

