VEDTEKTER
FOR
DRIFTSOPERATØRFORUM (DROF)

Formål
§ 1.
Driftsoperatørforum (DROF) er en forening av virksomheter som drifter asylmottak i
Norge. Dette innebærer ordinære mottak, transittmottak, mottak for enslige mindreårige
eller andre mottak med spesial funksjoner.
§ 2.
Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes interesser og skal sikre gode
rammevilkår i næringen. Herunder skal foreningen bidra til å bygge et godt omdømme
for næringen gjennom å arbeide for kvalitet på mottaksdrift. DROF skal også arbeide
for trygge og gode vilkår for asylsøkere under mottaksoppholdet.
Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innad i bransjen. DROF vil være en
samarbeidspartner med utøvende myndigheter og være et viktig korrektiv blant annet
gjennom å være høringsinstans innenfor mottaks- og integeringsarbeid i Norge.
Det skal driftes en nettside hvor det gis informasjon om foreningen, medlemmene og
ulike sider ved mottaksdrift. DROF kan arrangere opplæring og faglige seminarer.
Foreningen skal kunne ta opp enkeltsaker både internt og overfor eksterne aktører,
dersom det er saker av prinsipiell interesse. Foreningen skal være objektiv og nøytral
vedrørende enkeltmedlemmers interesser.
Medlemskap
§ 3.
Som medlem kan opptas virksomheter som drifter mottak for asylsøkere. En
forutsetning for medlemskap er at virksomheten drives i tråd med intensjonene i § 2.
Videre må virksomheten være lojal i forhold til det formål foreningen skal arbeide for, jf.
§ 2, og drive i samsvar med god forretnings- og mottaksskikk.
Søknad om medlemskap rettes til styret og skal inneholde en egenerklæring som stadfester at § 2 vil bli etterlevd.
Avslag på medlemsskap skal begrunnes saklig. Søknad om medlemskap skal være
skriftlig, og inneholde kopi av firmaattest eller annen relevant dokumentasjon.
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Medlemsavgift
§ 4.
Alle medlemmer skal betale en innmeldingsavgift på kr. 10.000,-.
Grunnlag for den årlige avgiften vedtas på generalforsamlingen.
Den årlige avgiften skal beregnes slik:
DRO med 1-3 mottak
= 1 x grunnlag
DRO med 4- 8 mottak
= 2 x grunnlag
DRO med 9-15 mottak
= 3 x grunnlag
DRO med mer enn 16 mottak
= 4 x grunnlag
Medlemmer som trer ut av foreningen har ikke krav på refusjon av innbetalte avgifter.
Eksklusjon
§ 5.
Dersom et medlem opptrer illojalt overfor foreningen kan medlemskapet bringes til
umiddelbart opphør. Saker om eksklusjon skal behandles av styret.
Organisasjon
Ordinær generalforsamling
§ 6. Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes hvert år, innen utgangen av mai måned.
Generalforsamling innkalles av styret med fire ukers skriftlig varsel. Årsberetning og
regnskap i revidert stand vedlegges innkallingen. Videre skal det vedlegges forslag til
budjsett.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styret i hende minst
tre uker før generalforsamlingen.
Forslag fremsatt av styret skal sendes medlemmene sammen med innkallingen.
§ 7. Punkt på generalforsamlingen
På generalforsamlingen skal det først velges en møteleder og en sekretær for møtet.
Saker til behandling på generalforsamlingen er :
a. Gjennomgang av styrets årsberetning og regnskap
b. Vedtak av aktivitetsplan, budsjett og medlemskontigent for inneværende år
c. Fastsettelse av styrets honorar
d. Behandle innsendte forslag
e. Valg av styre og valgkomitee
§ 8. Stemmerett.
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.
Ethvert medlem kan ved fullmakt avgi stemme for inntil ett annet medlem i tillegg.
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Ekstraordinær generalforsamling
§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når styret eller 1/4 av medlemmene ber
om dette. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med fire ukers skriftlig varsel.
Styret
§ 10.
Styret skal bestå av 5 medlemmer, og styrets medlemmer velges for to år av gangen.
Styrets leder velges på generalforsamling. Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter generalforsamling, der det skal velges nestleder og sekretær.
Styret skal være representativt for medlemsmassen, slik at både kommunale virksomheter, private selskaper og organisasjoner er representert. Den virksomhet som har styremedlem velger selv sin vararepresentant fra egen virksomhet ved forfall. Styret er beslutningsdyktig når minst styrets leder, eventuelt dennes varaleder, og to styremedlemmer er til stede. Styremøter kan også avholdes som telefon -eller bildeoverføringsmøter.
Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder - eller i
dens fravær, varaleder - dobbeltstemme. Styrets leder innkaller til styremøte på eget
initiativ, eller når minst to styremedlemmer forlanger det. Referat fra styremøtet skal føres i protokoll som underskrives av de fremmøtte.
§ 11.
Foreningen tegnes av styrets leder, eller den han bemyndiger. Styret kan meddele
prokura.
Styret iverksetter vedtak fattet på generalforsamlingen. Forøvrig kan styret utføre de
oppgaver de får seg delegert fra generalforsamlingen Til å arbeide med spesielle
saker kan styret oppnevne komiteer, arbeidsgrupper eller ad hoc utvalg.
Flere personer fra ett foreningsmedlem kan ikke samtidig ha plass i styret. Dette gjelder
også utvalg i foreningen
Valgkomite
§ 12.
Valgkomiteen skal bestå av to medlemmer som velges av generalforsamlingen for ett år
av gangen.
Vedtektsendringer og oppløsning
§ 13.
Vedtektsendring kan bare vedtas av en lovlig innkalt ordinær generalforsamling, og da
med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til vedtektsendring må være styret i
hende innen 3 uker før generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendring utsendes
sammen med innkalling til ordinær generalforsamling. Samme generalforsamling kan
kun behandle og vedta endringer i andre paragrafer enn de foreslåtte når dette er en
naturlig følge av det vedtatte endringsforslag.
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Oppløsning av organisasjonen avgjøres av generalforsamlingen med 2/3 stemmeflertall
som avgis av minst 2/3 av medlemmene. Dersom 2/3 av medlemmene ikke er
representert, kan oppløsning avgjøres av ny generalforsamling med 2/3 stemmeflertall.
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