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Colombiansk–Norsk Handelskammer er et 

forum og nettverk for bedrifter som er 

interessert i å styrke forretningssamarbeidet 

mellom Colombia og Norge. 

Colombian-Norwegian Chamber of Commerce 

is a forum and network for businesses 

interested in strengthening the business 

relationship between Colombia and Norway. 

Colombiansk–Norsk Handelskammer er en 

non-profit forening. Den offisielle forkortelsen 

av navnet er CNCC. 

The Colombian-Norwegian Chamber of 

Commerce is a non-profit association. The 

official abbreviation of the name is CNCC. 

Artikkel 1 - Formål  Article 1 - Objective  

Formålet for CNCC er som følger: 

• Å fremme og beskytte handel, 

kommersielle og økonomiske 

interesser og relasjoner mellom 

Colombia og Norge. 

• Å fremme interessene til 

enkeltmedlemmer og skape nettverk 

gjennom sosiale, kulturelle og faglige 

arrangementer for medlemmene.   

• CNCC er bilateralt med medlemmer fra 

både Norge og Colombia. Styret vil 

representere medlemmene både i 

Norge og Colombia. CNCC vil være 

registrert i Norge som en forening og 

operere under norsk lovgivning. 

The objectives for which the CNCC is 

established are as follows: 

• To promote and protect trading, 

commercial, financial and 

manufacturing interests and relations 

between Colombia and Norway.  

• To promote the individual interests of 

its members and create a network 

through social, cultural and 

professional contact among its 

members. 

• The CNCC is a bilateral chamber with 

members in both countries. The board 

will represent the members in both 

countries. The CNCC will be registered 

in Norway as a "forening" 

(association) and operate under 

Norwegian law. 
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Artikkel 2 - Medlemmer og 

Medlemskap 

Article 2 - Members and Membership 

2.1 Foreningen skal bestå av medlemmer som 

kan være private eller offentlige bedrifter som 

har forretningssted i Norge og/eller i 

Colombia, eventuelle andre personer, 

partnerskap, sammenslutninger, selskaper 

som CNCCs styre anser egnet for medlemskap.    

2.1 The Association shall consist of members 

who may be private or public companies with 

a place of business in Norway and/or 

Colombia, potentially other persons, 

partnerships, associations, companies or 

corporations which the Board of the CNCC 

shall deem suitable for membership. 

2.2 Antall medlemmer er ubegrenset. 2.2 The number of Members is declared as 

being unlimited. 

2.3 Medlemskap er registrert med navn og 

selskap.   

2.3 Membership is registered by name and 

company. 

2.4 Studenter og pensjonister kan være 

kvalifisert for redusert medlemskapsavgift. 

2.4 Students and pensioners may be eligible 

for reduced membership fee. 

2.5 Individuelle personer må bli invitert og 

godkjent av styret. 

2.5 Individual persons must be invited and 

approved as members by the Board. 

2.6 Medlemskap innvilges av styret etter 

skriftlig søknad (elektronisk), når 

medlemsavgiften er betalt. Sekretariatet til 

CNCC skal føre en liste over foreningens 

medlemmer. 

2.6 Membership is granted by the Board based 

on a written application (electronically), after 

payment of the membership. The CNCC’s 

secretariat shall keep a list of all members. 

2.7 Medlemmer er berettiget til å møte og 

stemme på generalforsamlinger. 

2.7 Members are entitled to meet and vote at 

General Meetings. 

2.8 Medlemmer som ønsker å avslutte 

medlemskapet for det påfølgende år, må sende 

en skriftlig melding til CNCCs sekretariat 

innen 31. desember. 

Et medlem som ikke har betalt sin kontingent 

innen forfall mister sin stemmerett til 

kontingenten er betalt. 

Dersom medlemmets kontingent forblir 

ubetalt den 31. januar, blir medlemskapet 

avsluttet. 

2.8 Members who wish to terminate their 

membership for the following year, must 

notify in writing the CNCC’s Secretariat no 

later than 31th December each year. 

Members who have not paid their 

membership fees are not entitled to vote on 

any questions.  

If the membership fee remains unpaid by 31 

January, membership will be terminated. 

2.9 Et flertall av medlemmene som er til stede 

og avgir stemme på en ordinær eller 

ekstraordinær generalforsamling kan etter 

2.9 A majority of Members present and voting 

at an Annual or General Meeting of the 

Association may by resolution with immediate 
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vedtak utvise et medlem som etter flertallets 

mening gjør vedkommende uskikket til å være 

medlem av foreningen med umiddelbar 

virkning. Det forutsettes at et syv dagers 

skriftlig varsel skal gis til vedkommende 

medlem om den planlagte avstemningen, og 

vedkommende skal gis en mulighet til å være 

til stede på møtet der slikt vedtak er foreslått, 

med mulighet for tilsvar. 

effect expel a Member whose conduct in their 

opinion renders them unfit to be a Member of 

the Association. At least seven days’ notice 

shall be given to such Member of the intention 

to propose such a resolution and they shall be 

given an opportunity of being present at the 

Meeting at which such resolution is proposed 

and being heard in their defence. 

Artikkel 3- Inntektskilder Article 3- Income 

3.1 CNCCs inntektskilder vil i hovedsak 

komme fra medlemskap, verdiskapende 

aktiviteter, events, donasjoner og 

prosjekttilskudd. 

3.1 The CNCC’s income is mainly from 

membership fees, value added activities, 

special events, donations, and project grants.   

3.2 Inntekt og eiendom som CNCC har skal 

anvendes utelukkende til å fremme 

foreningens formål. 

3.2 The income and the property of the CNCC 

shall be applied solely towards the promotion 

of the objectives of the Association. 

3.3 Den årlige medlemskapsavgiften vil bli 

foreslått av styret og godkjent ved 

generalforsamling. 

Medlemskapsavgiften faktureres i januar 

hvert år. 

3.3 The annual membership fee is proposed 

by the Board and approved by the General 

Meeting. 

The membership fee will be invoiced in 

January each year. 

Artikkel 4 - Styret Article 4 - Board 

4.1 Foreningen ledes av et styre. Kun 

medlemmer av CNCC kan sitte i styret. 

Medlemmene av styret skal velges på årsmøtet 

i foreningen. Hvert styremedlem velges for en 

toårsperiode, og kan bli gjenvalgt.  

Styret skal bestå av minimum tre, maksimum 

ti medlemmer, inkludert styreleder. Minst 

halvparten av styremedlemene skal velges fra 

CNCCs medlemmer som er selskaper og 

institusjoner. 

Styret kan i tillegg ha æresmedlemmer uten 

stemmerett, eksempelvis en representant fra 

de to ambassadene. 

4.1 The Association shall be managed by a 

Board. Only Members of the CNCC is eligible to 

the Board. The Members of the Board shall be 

elected at an Annual General Meeting (AGM) of 

the Association. Each member is elected for a 

period of two years and can be re-elected.  

The Board shall comprise of a minimum of 3, a 

maximum of 10 members including the 

Chairperson. Minimum half of the Board 

members shall be appointed among the 

corporate and institutional members of the 

CNCC.  

The Board may in addition have honorary 

board members without voting rights, for 
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example a representative from the two 

embassies. 

4.2 Alle CNCCs medlemmer har rett til å 

nominere kandidater til valg som medlemmer 

av styret. Personen betraktes som en 

styrekandidat dersom vedkommende har blitt 

nominert av minst to medlemmer av 

foreningen. Kandidater kan nomineres frem til 

14 dager før årsmøtet. 

4.2 All CNCC Members have the right of 

nominating candidates for election as 

Members of the Board. A candidate may be 

considered if they have been nominated by at 

least two Members of the Association. 

Candidates must be nominated at least 14 

days before the Annual General Meeting.   

4.3 Styrets leder velges av årsmøtet for en 

periode på to år. Styrelederen kan bli 

gjenvalgt. Styret kan blant sine medlemmer 

utnevne to nestledere, en kasserer og en 

sekretær. Styret konstituerer seg selv. 

4.3 The Chairperson shall be elected by the 

AGM for a period of 2 years. The Chairperson 

can be re-elected. The Board may at its 

discretion appoint from among it members 

two vice-chairpersons, one treasurer and one 

secretary. The Board will constitute itself. 

4.4 Styret oppnevner daglig leder. Styreleder 

er daglig leders overordnede. Styret kan 

delegere myndighet til daglig leder ved 

skriftlige instrukser. 

4.4 The Board appoints the Managing 

Director. Chairperson is the Managing 

Director's superior. The Board can delegate to 

the Managing Director by written instructions. 

4.5 Styret skal møtes etter innkalling fra 

styreleder, minst fire ganger i året.  

Styret skal innkalles dersom 1/3 av 

styremedlemmene krever det.  

Medlemmer av styret mottar minst syv dagers 

skriftlig varsel om styremøter. 

4.5 The Board shall meet when convened by 

its Chairperson, at least four times a year.  

The Board shall convene when requested by 

1/3 of the Board members.  

Members of the Board shall receive at least 

seven days’ written notice of Board meetings. 

4.6 Dersom et styremedlem ikke deltar på 

styremøter, trekker seg eller avgår ved døden, 

blir styrevervet erklært ledig og styret kan 

velge, med simpelt flertall, et nytt medlem som 

styremedlem. Et medlem som blir valgt til å 

fylle den ledige stillingen skal inneha vervet 

frem til neste ordinære årsmøte, der 

vedkommende formelt skal velges på normal 

måte. 

4.6 In the event of any Member of the Board 

not attending, resigning, dying or becoming 

insolvent the Members of the Board may 

declare the seat vacant, and may elect, by 

simple majority, another Member of the 

Association to fill such vacancy. The Member 

so elected to fill such vacancy shall hold office 

until the next Annual General Meeting, but 

they shall be eligible for re-election. 

4.7 På Årsmøtet skal styret legge frem CNCCs 

årsregnskap og styrets beretning for 

godkjenning. 

4.7 At the Annual General Meeting the Board 

shall lay before the CNCC an income and 

expenditure account for the period and the 

Board’s Annual Report for the approval. 
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4.8 CNCC kan opprette et rådgivende organ 

(advisory board). Styret har mandat til å 

etablere dette og invitere medlemmer. 

4.8 The CNCC may establish an Advisory 

Board. The Board has the mandate to establish 

such a board and to invite members. 

4.9 Styreleder alene ELLER to 

styremedlemmer sammen ELLER de som 

styret har gitt skriftlig fullmakt til er 

signaturberettiget på vegne på CNCC. 

4.9 The Chairperson alone OR two board 

members together OR those that the Board 

gives Power of Attorney to are authorized to 

sign on behalf of the CNCC.   

4.10 Ethvert vedtak som stemmes over av 

styret skal avgjøres med simpelt flertall, med 

mindre noe annet er bestemt i vedtektene. 

Styreleder skal ha dobbeltstemme i tilfelle 

stemmelikhet. 

Styret er beslutningsdyktig dersom minst 50 

% av styremedlemmene er personlig tilstede 

på styremøtet. 

4.10 Any resolution put to the vote of the 

Board shall be decided by simple majority, if 

not otherwise specified in the Articles of 

Association. 

The Chairperson shall have a casting vote in 

case of equal votes. 

A quorum shall consist of no less than 50 % of 

the Board members present in person at the 

meeting. 

Artikkel 5 - Årsmøte Article 5 - General Meeting 

5.1 Årsmøtet er foreningens høyeste organ. 

Årsmøtet skal holdes en gang i året, innen 

utgangen av mars 

5.1 The Annual Meeting is the highest organ of 

the Association. An Annual General Meeting 

shall be held once a year within the end of 

March. 

5.2 Årsmøtet: 

• Skal godkjenne styrets årsrapport og 

CNCCs regnskap for det foregående 

året, 

• Skal få regnskapsoversikt og 

budsjettet, 

• Skal velge nye medlemmer, og 

annethvert år styreleder, av styret og 

eventuelt vurdere fjerning av 

eksisterende styremedlemmer, 

• Skal vedta årskontingent.  

• Skal oppnevne en valgkomité, 

• Skal dersom forholdene tilsier det 

vurdere avvikling av foreningen, 

• Kan velge en revisor for CNCCs 

regnskap for en toårsperiode, som 

ikke er styremedlem, 

5.2 Annual General Meeting: 

• Shall approve the Annual Report of the 

Board and the account of the CNCC for 

the past year, 

• Shall review income and expenditure 

account and budget, 

• Shall elect new Members and, every 

second year, a Chairperson, of the 

Board or consider the removal of 

existing Board Members, 

• Shall approve membership fee, 

• Shall appoint an Election Committee, 

• Shall if appropriate consider 

liquidation of the Association, 

• May elect an auditor for the CNCC’s 

accounts for a period of 2 years, who 

shall not be a member of the Board, 
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• Kan iverksette tiltak som ble fremmet 

av medlemmer av foreningen, 

• Kan eventuelt utvise medlemmer av 

foreningen i henhold til punkt 2.9, 

• Kan revidere vedtektene. 

• May consider, and if necessary, take 

action with reference to any business 

or motion of which due notice has 

been given, 

• May where appropriate expel 

members of the Association according 

to section 2.9, 

• May revise these Articles of 

Association. 

Det skal gis 14 dagers skriftlig varsel før hvert 

årsmøte. 

14 days’ notice in writing shall be given before 

every General Meeting. 

Ethvert medlem skal ha adgang til å stemme 

ved fullmakt. Fullmakter kan bare gis til 

personer som selv har rett til å stemme. 

Fullmakter kan ikke representere mer enn 

1/10 av medlemmene. 

Any Member shall be allowed to vote by proxy. 

Proxies may only be given to persons having 

themselves the right to vote. A proxy cannot 

represent more than 1/10 of the members. 

Vedtak av årsmøtet skjer ved flertall av de som 

er til stede, hvis ikke annet er bestemt i 

vedtektene. 

En generalforsamling anses for gyldig satt når 

ikke mindre enn 1/8 av CNCCs medlemmer er 

tilstede eller representert ved fullmakt. Hvis 

generalforsamlingen ikke er 

beslutningsdyktig, skal styret innkalle til ny 

generalforsamling ikke tidligere enn 14 dager 

og ikke senere enn 2 måneder etter den første 

forsamlingen. Møtet som så sammenkalles 

skal anses som beslutningsdyktig, uavhengig 

av antall medlemmer som er til stede eller 

representert. 

Decisions of the General Meeting shall be by 

simple majority of those present or 

represented, if not otherwise specified in the 

Articles of Association. 

A General Meeting is considered valid when no 

less than 1/8 of the CNCC’s members are 

present or represented by proxy. If a quorum 

is not reached, the Board shall convene a new 

meeting to be held no earlier than 14 days and 

no later than 2 months after the first meeting. 

The meeting so convened shall be deemed to 

be duly constituted, regardless of the number 

of members being present or represented. 

Navnene på de foreslåtte kandidatene skal 

sendes til medlemmer i forkant av årsmøtet. 

Generalforsamlingen skal hvert år velge 

halvparten av styremedlemmene, samt 

eventuelle medlemmer som skal erstatte 

plasser som har blitt ledige i løpet av forrige 

periode.    

The names of the proposed candidates to the 

Board shall be sent to Members prior to the 

Annual General Meeting.   

The General Meeting shall every year elect ½ 

of members of the Board plus any 

replacements required to fill positions vacated 

during the past term. 
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Artikkel 6 - Ekstraordinær 

generalforsamling 

Article 6 - Extraordinary General 

Meeting 

Ekstraordinær generalforsamling skal 

sammenkalles etter styrets beslutning, eller 

ikke senere enn seks uker etter skriftlig krav 

fra 1/3 eller mer av medlemmene. 

An Extraordinary General Meeting shall be 

called by the Board by its own decision or not 

later than six weeks after written demand 

from 1/3 or more of the members. 

Artikkel 7 - Valgkomité Artikkel 7 - Valgkomité 

Valgkomiteen er ansvarlig for valgprosessen 

før og under årsmøtet. Valgkomiteen skal 

bestå av tre medlemmer. Årsmøtet velger og 

etablerer mandatet til komiteen. 

The election committee is responsible for the 

election process prior to and during the 

Annual General Meeting. The election 

committee shall consist of three members. The 

Annual General Meeting shall elect and 

establish the mandate of the committee. 

Artikkel 8 - Tolkning Article 8 - Interpretation 

Ved spørsmål om tolkning av vedtekter skal 

styret fatte vedtak og styrets vedtak skal være 

endelig. 

Disse vedtektene er av praktiske årsaker 

utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved 

motstrid skal den engelske versjonen ha 

forrang. 

If any question shall arise upon the 

interpretation or construction of these 

Articles of Association, the Board shall decide 

the point by resolution and their decision shall 

be final. 

These Articles of Association have for the sake 

of convenience been prepared in both 

Norwegian and English. In case of discrepancy, 

the English version shall prevail. 

Artikkel 9 - Endringer Article 9 - Revisions 

Disse vedtekter kan endres etter forslag fra 

styret eller forslag adressert til styret fra 

minst 1/3 av medlemmene i CNCC.  

Forslaget skal inkluderes i sakslisten til neste 

generalforsamling.  

Enhver endring av vedtektene må godtas av 

ikke mindre enn 2/3 av medlemmer til stede 

eller representert på generalforsamlingen. 

The Articles of Association can be revised 

pursuant to a proposal of the Board or to a 

proposal addressed to the Board by no less 

than 1/3 of the members of the CNCC.  

The proposal shall be included in the agenda 

for the next General Meeting.  

Any amendment to the Articles of Association 

must be approved by no less than 2/3 of those 

present or represented at the CNCC’s General 

Meeting.   
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Artikkel 10 - Avvikling Article 10 - Termination 

CNCC kan avvikles etter et vedtak godtatt av 

2/3 av årsmøtet.  

Tilgjengelige aktiva ved avvikling skal fordeles 

i samsvar med vedtak fra 

generalforsamlingen. 

CNCC can be terminated by a resolution 

adopted by 2/3 of the Annual General Meeting.  

The assets available upon termination shall be 

disposed of in accordance with the resolutions 

of the General Meeting. 

Artikkel 11 - Adresse Article 11 - Address 

Registrert adresse for CNCC skal være:  

International House,  

Oscarsgate 27,  

0352 Oslo,  

Norge 

The legal address of the CNCC will be: 

International House,  

Oscarsgate 27,  

0352 Oslo,  

Norway 

 


