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VEDTEKTER 

 for 
NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE, NEK 

Vedtatt av representantskapet 18. desember 1990, sist endret 23.05.2019 
 

§ 1 Navn, status og lokalisering 
 
Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, er en nøytral og selvstendig organisasjon.  Den er fagorganet for 
elektroteknisk standardiseringsvirksomhet i Norge og utgjør Den norske nasjonalkomite for 
International Electrotechnical Commission, IEC, samt for Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique, CENELEC. NEK ivaretar også samarbeidet med de nordiske elektrotekniske komiteer, 
NOREK.  NEKs administrasjon skal være plassert i Oslo-området. 
 

§ 2 Formål 
 
NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske område og tilgrensende 
områder, 
 

a. å utarbeide Norske elektrotekniske normer,  
 

b. å ivareta norske interesser innenfor de internasjonale og regionale organer for standardisering 
på sitt område, herunder søke å legge til rette for bredest mulig overføring av de internasjonale 
resultater til norsk praksis, 

 
c. å drive rådgivnings- og informasjonsarbeid vedrørende standardisering, samt forestå salg av 

internasjonale og regionale elektrotekniske normer og andre publikasjoner, 
 

d. å fremme bruken av kvalitets- og sertifiseringssystemer i samarbeid med anerkjente 
sertifiseringsorganer, med fagmyndigheter og andre standardiseringsorganisasjoner, 

 
e. å samarbeide med øvrige norske standardiseringsorganer, norske fagmyndigheter og andre 

innen- og utenlandske organisasjoner med interesser innenfor de nevnte områder. 
 
NEK har ikke økonomisk erverv til formål. 
 

§ 3  Finansiering 
 
NEK finansierer sin virksomhet ved medlemskontingent, salg av publikasjoner og tjenester, royalties og 
statlige tilskudd.  Kontingent fastsettes og statlige tilskudd søkes avklart ved budsjettbehandlingen i 
samråd med de respektive medlemsparter.  NEKs regnskapsår følger kalenderåret. 
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§ 4 Organisasjon 
 
NEK er en medlemsorganisasjon.  Medlemmer kan være offentlige og private organisasjoner, 
institusjoner, etater og bedrifter, som faglig og økonomisk støtter NEKs virksomhet. Medlemskap varer 
inntil det sies opp. Oppsigelsen skal skje innen 1. juli året før den trer i kraft.  
NEKs styrende organer er representantskap og styre. 
 

§ 5 Representantskap 
 
Representantskapet er NEKs høyeste organ og består av representanter oppnevnt av medlemspartene.  
Representantskapet avgjør spørsmål om nye medlemsparter. 
 

a. Representantskapets medlemsparter fremgår av medlemslisten, som ikke er del av disse 
vedtekter. 
Hver medlemspart har én (1) stemme i representantskapet, men oppnevner inntil 3 
representanter.  Ingen kan representere mer enn én part i representantskapet. Det kan ikke 
stemmes ved fullmakt.  Representantskapet velger selv sin ordfører og varaordfører blant 
representantene for 4 år. 

 
b. Representantskapsmøte finner sted minst to ganger årlig.  Et regnskapsmøte holdes innen 

utgangen av mai, og et budsjettmøte holdes innen utgangen av november. 
 

Regnskapsmøtet behandler spesielt: 
1. Styrets årsberetning for det foregående år. 
2. Regnskap og revisjonsberetning for det foregående år. 
3. a) Valg av revisor for inneværende år. 

b) Valg av Valgkomite for kommende år: Leder og 2 medlemmer. 
4.    Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer. 

 
Budsjettmøtet behandler spesielt: 

1. Budsjett og kontingent for det kommende år. 
2. Viktige budsjettforutsetninger i de kommende 4 år. 
3. Valg av 2 styremedlemmer og 1 varamedlem for 3 år. Styrelederen og nestlederen 

velges ved særskilte valg i hvert sitt år. Styrelederen er president i Den norske 
nasjonalkomite for IEC og CENELEC, samt representerer NEK i NOREK. 

 
Ethvert representantskapsmøte kan ved behov behandle: 

1. Mål og strategier for NEKs virksomhet. 
2. Forslag til endringer av disse vedtekter. 
3. Forslag til endringer av Regler for utarbeidelse og fastsettelse av Norske elektrotekniske 

normer. 
4. Andre saker etter skriftlig forslag fra en representant eller styret. Forslag fra en 

representant må sendes styret minst 4 uker før representantskapsmøtet. 
 

c. Representantskapet sammenkalles av ordføreren med minst 2 ukers varsel.  Styremedlemmer 
og administrerende direktør har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett. 
Representantskapet er beslutningsdyktig hvis minst 50 % av medlemspartene er til stede. Hvis 
dette ikke er tilfelle, innkalles det til nytt møte som er beslutningsdyktig uavhengig av antall 
fremmøtte parter.  Vedtak fattes med simpelt flertall av de fremmøtte parter. Ved 
stemmelikhet gjør ordførerens eller den fungerende ordførers stemme utslaget. 
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Endring av vedtektene krever dog 3/4 av de fremmøtte medlemsparters stemmer.  Det føres 
protokoll over representantskapets forhandlinger. 

 
d. Representantskapet skal også sammenkalles av ordføreren når minst 3 av medlemspartene eller 

styret krever det. 
 

Innkallelsen skal sendes ut med minst 2 ukers varsel og skal inneholde saksliste. 
 

e. Styrets medlemmer kan ikke fungere som representanter så lenge de sitter i styret. 
 

§ 6 Styre 
 

a. Styret består av styreleder, nestleder og inntil 6 andre styremedlemmer. For styret skal det 
være inntil 3 nummererte varamedlemmer.  Staten skal være representert i styret.  
Et styremedlem velges av og blant de ansatte i NEK.  
 
NEKs administrerende direktør har møteplikt og talerett i styret, men ikke stemmerett. 

 
b. Styret ivaretar NEKs løpende tekniske, økonomiske og administrative anliggender, dvs.: 

 
1. leder NEKs virksomhet innenfor den tekniske og økonomiske ramme som er fastsatt av 

representantskapet, 
2. overvåker administrasjonens arbeide, ansetter administrerende direktør samt fastsetter 

lønn og instruks for stillingen, 
3. forbereder og gir innstilling om saker som skal forelegges representantskapet, 
4. fastsetter retningslinjer for arbeid i NEKs normkomiteer, 
5. vedtar Norske elektrotekniske normer etter gjeldende regler, 
6. avgjør saker som ikke skal forelegges representantskapet i henhold til disse vedtekter, 
7. arbeider for å sikre NEK tilstrekkelige midler til standardiseringsoppgavene, 
8. virker for et best mulig samarbeide mellom standardiseringsorganene og inngår etter 

behov samarbeidsavtaler med de øvrige standardiseringsorganer. 
 

c. Styremøtene sammenkalles av styrelederen. Innkallelsen skal inneholde saksliste for møtet.  
Styrelederen, eller i dennes fravær nestlederen, leder styremøtene. Styret er beslutningsdyktig 
når styrelederen eller nestlederen samt minst halvparten av de andre medlemmer eller 
varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller den fungerende 
styreleders stemme utslaget. Over styrets forhandlinger føres det protokoll som undertegnes av 
de tilstedeværende styremedlemmer og varamedlemmer. 

 

§7 Administrasjon 
 
Den daglige drift ivaretas av administrasjonen som ledes av NEKs administrerende direktør. 
   

a. Administrerende direktør ansetter de øvrige funksjonærer og fastsetter deres arbeidsoppgaver 
og lønn i samsvar med styrets retningslinjer og driftsbudsjettets ramme. 

b. Administrerende direktør oppretter og nedlegger normkomiteer, samt oppnevner leder og 
      medlemmer i disse. 
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§ 8. Valgkomite 
 
Valgkomiteen består av en leder og to andre medlemmer.  Valgkomiteen avgir forslag til 
representantskapet om valg av ordfører, varaordfører, valg til styret samt valg av revisor. 
 

§ 9 Normkomiteer 
 
Normkomiteene har i oppdrag å utarbeide forslag til Norske elektrotekniske normer, samt representere 
og ivareta norske interesser innenfor det internasjonale og regionale normarbeide hvor 
komitemedlemmene har mandat til å delta på vegne av NEK. 
 

a. Normkomiteene skal bestå av erfarne og initiativrike personer med sakkyndighet og anledning 
til å delta i normarbeidet.  En normkomite, NK, kan opprette arbeidsutvalg. 

 
b. En normkomite behandler de saker som angår den tilsvarende internasjonale og regionale 

tekniske komite, utarbeider forslag til Norske elektrotekniske normer, og utfører forøvrig de 
oppgaver den selv tar opp eller pålegges av styret. Normkomiteen avgir under faglig ansvar, og i 
henhold til gjeldende retningslinjer, forslag til styret om uttalelser til IEC, CENELEC og andre 
innen- og utenlandske organisasjoner. 

 
c. Normkomiteen utarbeider en årsberetning over komiteens virksomhet. Denne fremlegges på 

NEKs årsmøte. 
 

d. Administrerende direktør kan oppheve medlemskap og avsette lederen i en normkomite når 
dette anses som begrunnet. Ankeinstans er NEKs styre. 

 

§ 10 Årsmøte 
 
Årsmøte for medlemmene av NEKs normkomiteer holdes hvert år innen utgangen av mai.  Det innkalles 
av styrelederen med 2 ukers varsel.  Møtet ledes av styrelederen, eller i hans fravær av nestlederen. 
Representantskapets og styrets medlemmer deltar i årsmøtet.  På årsmøtet fremlegges og drøftes 
årsberetningene fra normkomiteene. Styret kan også fremlegge sin årsberetning og andre saker til 
orientering eller diskusjon. Saker som ønskes fremlagt på årsmøtet må skriftlig forelegges styret innen 
15. mars. 
 

§ 11 Oppløsning 
 
Oppløsning av NEK kan vedtas med 3/4 flertall av samtlige medlemsparters stemmer. 
Ved oppløsning av NEK bestemmer representantskapet hvordan NEKs midler skal disponeres 
for å ivareta NEKs formål. 
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