Vedtekter for Norske Naturfotografer/NN
Norske Naturfotografer/NN er en uavhengig forening for helt eller delvis profesjonelle norske
naturfotografer. Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige interesser, samt bidra til å høyne
det faglige nivået hos norske naturfotografer og styrke naturfotografiets stilling og anseelse i
Norge.
Det er et overordnet prinsipp for foreningen at hensynet til naturen alltid må komme i første
rekke. Utilbørlig framferd som er til ulempe eller skade for natur og miljø, kan ikke aksepteres.
Man skal vise aktsomhet og respekt for naturen både når man ferdes der, eller om man ytrer seg
skriftlig privat eller offentlig. Det forventes at man er en ambassadør for naturmangfoldet både
privat og i sitt virke.
Opptak av nye medlemmer
Medlemsopptak skjer på årsmøtet med simpelt flertall etter skriftlig søknad i henhold til
søknadskrav. Årsmøtet fastsetter søknadskrav og opptakskrav. Hvis antall søkere tilsier det, kan
styret foreta en forhåndsvurdering av søknadene for å luke ut søkere som åpenbart ikke
oppfyller vilkårene. Ved opptak i foreningen godtar man foreningens formålsparagraf og
vedtekter. Opptrer man bevisst på tvers av foreningens profil, kan foreningen påpeke dette og
be om at medlemmet retter seg etter vedtektene. Motsetter man seg det, kan man i verste fall
ekskluderes.
Utmelding
Man står fritt til å melde seg ut av foreningen når man møtte ønske. Utmelding skal skje skriftlig.
Ønsker man å melde seg inn igjen, fordrer det ny søknad på lik linje som opptak av nye
medlemmer (se punktet over). Melder man seg inn igjen i samme kontingentperiode som
utmeldingen fant sted, kreves ikke ny opptakssøknad.
Æresmedlemmer
Æresmedlemmer betaler ingen kontingent, og er medlemmer livet ut med mindre de melder seg
ut eller blir ekskludert av et årsmøte. Utnevnelse til æresmedlem skjer ved å stille forslag til
styret som vurderer, oppnevner eller avslår. Æresmedlemskap kan gis på bakgrunn av
ekstraordinær innsats for foreningen og naturfotografiet.
Kontingent
Kontingent fastsettes av årsmøtet, og nye medlemmer betaler en innmeldingskontingent på to
og en halv ganger årlig medlemskontingent.
Ved manglende betaling av kontingent vil man bli strøket som medlem ved neste
kontingentperiode, og må eventuelt søke på nytt på lik linje med andre som ønsker opptak.
Foreningen forplikter seg å sende tre purringer for inneværende kontingentperiode.
Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.
•
•
•

Styret innkaller til årsmøte senest 6 uker før møtet.
Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet.
Styret sender så ut fullstendig dagsorden, regnskap og årsmelding senest 2 uker før
møtet.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene
krever det.
Styret
Styret velges av årsmøtet. Foreningens styre skal bestå av leder, sekretær, kasserer, to
styremedlemmer og to varamedlemmer. Sekretær- og kassererfunksjonen kan besettes av én
person, i så fall utvides styret med ett styremedlem. Årsmøtet velger også revisor og to
valgkomitémedlemmer. Valgperioden er to år. For å oppnå kontinuitet kan valgperioden for
noen av styrets medlemmer settes til ett år.
Styrets medlemmer kan ikke ha styreverv i beslektede foreninger uten godkjenning av resten av
styret.
Vedtektsendringer
Vedtektsendringer skjer på årsmøtet med 2/3 flertall. Valg, endringer i opptaksreglementet og
fastsettelse av kontingent skjer med simpelt flertall.
Merking av bilder
Ved publisering og utleie av bilder som er tatt under kontrollerte forhold, skal fotografen oppgi
dette. Kravet gjelder også bilder av dyr som er syke, skadde, døde eller utstoppede. Slike bilder
merkes med en K, eller i henhold til internasjonal praksis. Manipulerte bilder merkes i tråd med
anerkjent praksis.
Rettigheter gjennom medlemskap
Medlemmer kan bruke foreningens forkortelse bak sitt navn ved publisering, i signaturer, på
visittkort etc. Foreningens navn skrives "Norske Naturfotografer" eller "Norske
Naturfotografer/NN". Medlemmer kan da bruke skrivemåten "Ola Norman/NN", eller bruke
foreningens fulle korrekte navn i forbindelse med sitt eget. Medlemmer kan også bruke
foreningens logo i forbindelse med egen publisering og profilering.
Medlemmer oppfordres også til å benytte seg av avtaler foreningen gjør for fellesskapet. Det kan
være avtaler med bildebyråer, promoteringsartikler og klær med foreningens logo, rabattavtaler
og annet.
Eksklusjon
Et medlem som begår vesentlige brudd på vedtektene, eller som på annen måte opptrer til skade
for foreningen eller naturfotografenes omdømme, kan ekskluderes av årsmøtet med 2/3 flertall.
Oppløsing av foreningen
Foreningen kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter med minst 6
måneders mellomrom. Etter at eventuell gjeld er oppgjort, settes foreningens eiendeler og
penger i karantene i ett år, løpende fra siste årsmøte der oppløsingen fant sted. Om ingen tar
initiativ til å starte opp foreningen igjen gjennom karanteneåret, fordeles eiendelene likt mellom
alle som var gyldige medlemmer på tidspunktet for oppløsning.

