
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER 

 

 
For 

 
 
 

Handelsreisendes Understøttelseskasse, 

 

Trondheim 
 
 

Vedtatt i ordinær generalforsamling den 20/12-1956 med forandringer vedtatt i 
ordinær generalforsamling den 18/12-1963, 18/12-1972, 19/12-1973, 18/12- 

1975, 21/12-1978, 17/12-1984 og 3/6 2002, 29/02-2016 og 27/05-2016. 29/5-2018. 
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§ l 
 

Understøttelseskassens formål er å yte understøttelse til medlemmer og deres 
familie. 
 
 

§2 
 

Som medlem kan opptas den som samtidig er årsbetalende medlem av 
Handelsreisendes Forening, Trondheim, (heretter kalt H.F.T) og ikke er over 45 år 
gammel. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. 
 
 

§3 
 

Opphevet. 
 
 

§4 
 

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen etter forslag av styret. Jfr. § 17. 
Kontingenten forfaller l. februar hvert år. 
Et medlem som oppebærer understøttelse er fritatt for kontingent for det år 
understøttelsen er bevilget. 
Ved uttreden av understøttelseskassen mister medlemmene sine rettigheter. Dog 
skal medlemmer som vil bli berettiget til understøttelse i henhold til § 13, punkt 
2, ha den innbetalte kontingent tilbakebetalt med en femtedel hvert år fra sitt 65. 
til sitt 69 år. 
 
 

§ 5 
Er kontingenten etter skriftlig krav fra kassereren ikke betalt innen l. april 
strykes vedkommende som medlem, men kan hvis han er under 45 år opptas 
som ny. 
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§6 

 
Styret kan ved søknad innvilge utsettelse med betaling av forfalt kontingent. 
 
 

§7 
 

Medlemmer som strykes eller uttrer av H.F.T. opphører samtidig å være medlem  
av understøttelseskassen. Unntatt herfra er medlemmer som melder seg ut av 
H.F.T. etter uavbrutt i 10 år samtidig å ha stått som medlem av H.F.T. og 
Understøttelseskassen. 
 
 

§8 
 

Grunnfondet skal ha en kapital på minst kr 100.000,-. 
 
 

§9 
 

Av de årlige nettooverskudd tilføres Grunnfondet et beløp som bestemmes av 
den ordinære generalforsamling, resten tilføres Reservefondet. 
 
 

§ 10 
 

Til understøttelse kan anvendes den årlige kontingent og rentene med fradrag av 
administrasjonsomkostninger. Eventuelt underskudd dekkes av reservefond. 
 
 

§11 
 

Understøttelseskassens midler anbringes etter beslutning av styret på mest 
hensiktsmessig måte som innskudd i bank eller til utlån etter regler som for 
umyndiges midler bestemt. 
 
Understøttelseskassen forpliktes av den til enhver tid fungerende formann. 
Bokføringen skjer på mest hensiktsmessige måte etter prinsipper som gjelder for 
ordentlig og forsiktig forretningsførsel.  
Generalforsamlingen vedtar revisjonsinstruks. 
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§ 12 

 
Berettiget til understøttelse i henhold til § 13, punkt l, er den som har vært 
medlem i 3 på hverandre år, og medlemmer som de siste 3 år før 30. november 
1911 har tilhørt H.F.T. og fra den tid har betalt kontingent til understøttelseskassen. 
Generalforsamlingen kan dog etter forslag fra styret for det enkelte tilfelle 
beslutte at medlemmer som har stått i kassen mindre enn 3 år, blir berettiget til 
understøttelse. 
 

§13 
 

1) Understøttelse kan ytes: 
a) I sykdomstilfelle når vedkommende derved settes ut av stand til å forsørge 

seg og sine. 
 

b) Til medlemmer som av en eller annen uforskyldt grunn for en tid er nødt 
til å avbryte sin virksomhet eller som på grunn av alder er satt ut av stand 
til å forsørge seg og sine. 
 

c) Til understøttelsesberettigede medlemmers etterlatte. 
 

d) Til H.F.T's medlemmers etterlatte som før Understøttelseskassens 
utskillelse hadde adgang til understøttelse. 
 

2) Til medlemmer fra 62 år til og med 66 år og enker etter medlemmer fra 60 år 
til og med 66 år ytes faste årlige bidrag, uansett trang for hvert år, første gang 
for året 1968. Jfr. §§ 14 og 17.  
Ved inngåelse av nytt ekteskap bortfaller bidraget til enker.  
Enkebidrag kan ikke ytes i samme regnskapsår som medlemmets alders bidrag 
er utbetalt. 

 
§ 14 

 
Understøttelse etter § 13, punkt l, bevilges for inntil l år av gangen. 
Styret avgjør hvor stor understøttelsen skal være. 
Størrelsen av de understøttelser som skal ytes etter § 13, punkt 2, fastsettes av 
generalforsamlingen etter forslag fra styret. 
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§ 15 

 
Uforfalte terminer av bevilget understøttelse kan ikke være gjenstand 
for utlegg, avsetning eller arrest og kan heller ikke gyldig overdras eller pantsettes. 
 
 

§ 16 
 

Søknad om understøttelse etter § 13, punkt l, sendes styret. 
Riktigheten av de i søknaden anførte opplysninger skal være bekreftet. 
Understøttelse etter § 13, punkt 2, ytes uten søknad. 
 
 

§ 17 
 

l. Livsvarige medlemmer pr. 31/12-1957 forsetter sitt medlemskap 
og er bare berettiget til understøttelse etter § 13, punkt l. 
 
2. Årsbetalende medlemmer pr. 31/10-1957 som da er over 45 år 
fortsetter som medlemmer med den kontingent som da gjaldt 
inntil 31/10-1957 og er bare berettiget til understøttelse etter § 13 
punkt 1. 
 
3. Årsbetalende medlemmer pr. 31/12-1957 som da er under 45 år 
fortsetter som årsbetalende medlemmer med den kontingent som 
fastsettes i henhold til § 4 og er berettiget til understøttelse etter 
§ 13, punkt l og 2. 
 

§ 18 
 

Understøttelseskassen ledes av et styre bestående av formann og 4 andre 
styremedlemmer som velges av generalforsamlingen.  
Det utgår hvert år vekselvis 2 og 3, første gang 2 av styremedlemmene utenom 
formannen ved loddtrekning. Styret velger selv innen sin midte nestformannen. 
Styret utfører sitt arbeide uten vederlag, men ·kan ansette lønnet sekretær og 
kasserer. 
Generalforsamlingen vedtar instruks for styret. 
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§ 19 

 
Styret behandler innkomne andragende og bevilger understøttelse som anvises av 
formannen. Styremøter innkalles av formannen så ofte han finner det nødvendig 
eller når 2 av styrets øvrige medlemmer forlanger det. 
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer eller varamenn er til 
stede.  
Gyldig beslutning kan kun fattes når 3 møtende medlemmer er enige. 
Forhandlingene innføres i en protokoll, som føres av sekretæren og underskrives av 
de tilstedeværende medlemmer. 
 
 

§ 20 
 

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Den 
berammes av styret ved sirkulære, inneholdende oppgave over de saker som skal 
behandles og sendes medlemmene 14 dager før møtet. 
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret måtte finne det nødvendig eller 
når minst 20 medlemmer skriftlig forlanger det. Den berammes på samme måte som 
den ordinære generalforsamling. 
Så vel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamlingen ledes av 
fungerende formann eller under dennes forfall av en av vedkommende 
generalforsamling valgte dirigent. 
 
 

§ 21 
 

Den ordinære generalforsamling behandler: 
Styrets beretning om kassens virksomhet i det forløpne år. 
Revidert regnskap med revisjonsberetning og tilståelse av 
ansvarsfrihet. 
Styrets budsjettforslag for kommende regnskapsår. 
Mulige forslag til forandringer i vedtektene. 
Andre saker som forelegges av styret. 
Foretar valg på: 
a.  Formann 
b.  2 styremedlemmer og 5 varamenn til styret. 
Generalforsamlingen kan bestemme at revisjon skal foretas av fast lønnet revisor. 
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§ 22 

 
Saker som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må innsendes til 
styret innen den l. april. 
 
 

§ 23 
 

Enhver sak avgjøres av flertallet med simpelt flertall, unntatt forandring av 
vedtekter, hvor det kreves 2/3 flertall.  
I tilfelle stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. 
 
 

§ 24 
 

Understøttelseskassen kan bare oppløses når ¾ av de møtende medlemmer på 2 etter 
hverandre følgende ordinære generalforsamlinger stemmer for det. 
Ved en oppløsning av Handelsreisendes Understøttelseskasse skal styret sørge for å 
anbringe kassens aktiva til fremme for selgerstanden, - ved å stifte et legat, stiftelse 
eller lignende, - eller å gå inn i et allerede eksisterende leget eller stiftelse, - eller 
overføre kapitalen til veldedige formål. 

 
 

§ 25 
 

Forandringer i disse vedtektene skal være undergitt kongelig stadfestelse. 
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