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MEDLEMSAVTALE
Ålesund Sentrumsforening (ÅSF) har som mål å jobbe for en levende by, der alle kan bli med på laget. Vi  består av over 
100 forskjellige andelseiere som skaper et mangfold av opplevelser og brenner for byen vår. Det er butikker, restau-
ranter, utesteder, hotell, gårdeiere, banker, reiseliv, kultur, velvære og andre som ser verdien av å bidra til fellesskapet. 
Vi har et tett samarbeid med Ålesund kommune, festivaler og andre aktører som er viktig for byens utvikling.

HVEM KAN VÆRE MEDLEM?
Andelseierne kan være firma (privatpersoner og juridiske personer) som driver næringsvirksomhet og/eller tjenest-
eytende næringer i Ålesund sentrum. Herunder også gårdeiere som driver utleie til næringsvirksomhet i bysentrum. 
Ålesund kommune og selskaper herunder kan i tillegg til de overnevnte være andelseiere. Styret i ÅSF gis fullmakt 
til å avgjøre tvilstilfeller om hva som menes med Ålesund sentrum, eller hvem som har tilhørighet i Ålesund sentrum.

HVA KOSTER DET Å VÆRE MEDLEM?
Hver andelseier betaler et årlig bidrag til ÅSF (summen de-
les i to og faktureres to ganger i året). Det er basert på om-
setning, slik at foreningen kan få et mangfold av eiere som 
kan bidra etter evne. Bidraget fastsettes etter netto omset-
ning pr. år i firmaets virksomhet. Du kan inngå egen avtale 
dersom du representerer flere firma.

Firmanavn

E-post til firma

Telefon til firma

Kontaktperson

E-post kontaktperson

Telefon kontaktperson

Postadresse

Fakturaadresse

Fakturaadresse elektronisk

Organiasasjonsnummer

Avgiftsgruppe

Avgiftsgrupper

1.000,- ENK, lag/organisasjoner eller lignende

3.000,- Omsetning under 3 mill.

5.000,- Omsetning mellom 3-5 mill.

8.000,- Omsetning mellom 5-10 mill.

10.000,- Omsetning mellom 10-50 mill.

50.000,- Omsetning over 50 mill.

Bidraget administreres av styret i foreningen, årlig budsjett legges frem for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har myndighet til å fastsette et nytt beløp for bidrag ved simpelt flertall, med en maksimal 
økning på 10% per år. Dersom det årlige bidraget økes utover dette, forutsettes det samtykke fra alle andelseiere.

Andelseierne velger styre på generalforsamlingen hvert år

Avtalen fornyes automatisk, inntil den sies opp av en av partene eller erstattes med ny avtale. Frist for å si opp 
avtalen for påfølgende år, er 30 september. For 2020 gjelder 31. desember som spesialfrist for nye medlemmer med 
oppsigelse i 2021, hvor man går over til vanlig frist med oppsigelse innen 30 september.

Andelseiere påtar seg intet ansvar for eventuelle underskudd i foreningen.

Det kan ikke tas utbytte av foreningen.

Alle medlemsbedrifter kan ta i bruk Bygavekort som betalingsmiddel - se eget skjema for utfylling og bruk av 
Bygavekort.

ANNET:

Med denne avtalen godkjennes det at din bedrift legges ut på vår nettside og sosiale medier for profilering. Vi tar 
hensyn til personvernopplysninger og det godkjennes at vi kan sende info på epost. Takk for at du bli med på laget!
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