Love/vedtægter for NBF
§3 - §9 incl. er oversat til dansk.
Förbundets namm är:
Nordisk Betonforbund (dansk)
Pohjoismainen Betoniliitto (finsk)
Nordisk Betongforbund (norsk)
Nordiska Betongföbundet (NBF) (svensk)
§1

Norrajna Steinsteypussambandid (isländsk)
samt
Nordic Concrete Federation (NCF) (engelsk)
Fèderation Nordique du Béton (fransk)
Nordischer Betonverband (tysk)
Nordiska Betongförbundet är samarbetsorgan för följande
organisationer:

§2

1.
2.
3.
4.
5.

Dansk Betonforening (DBF)
Suomen Betoniyhdistys - Finska Betongföreningen (FBF)
Norsk Betongforening (NB)
Svensk Betongföreningen (SBF)
Steinsteypufélag Islands (SI)

§3

Forbundets formål er at fremme samarbejdet mellem
medlemsforeningerne og betonbranchen i de nordiske lande og dermed
fremme betonteknikkens udvikling. Formålet opnås gennem at holde
nordiske betonkongresser, udgive publikationer, arrangere
komitéarbejde samt medvirke til forskningssamarbejde bl. a. ved at
holde nordiske betonforskningsmøder. Betonforbundet uddeler
Nordiska Betongforbundets Medalj i henhold til specielle retningslinier
(stadgar). Forbundet kan repræsentere de fem nordiske
betonforeninger internationalt.

§4

Forbundet ledes af en forbundsstyrelse, som består af formanden i de
fem medlemsforeninger. Hver medlemsforening udpeger desuden en
suppleant. Som Formand og sekretær i forbundet og
forbundsbestyrelsen virker formanden og sekretæren i den
medlemsforening, som skal arrangere næste betonkongres. Siddende
formand og sekretær afgår dog først ved årskiftet efter kongressen.

§5

Forbundsbestyrelsen holder møde mindst een gang om året efter
forbundsformandens indkaldelse.
Forbundsdbestyrelsen udpeger forbundets repræsentanter i
international sammenhæng. Forbundsbestyrelsen indretter
komiteer/arbejdsgrupper til at varetage væsentlige dele af forbundets
virksomhed. Hver medlemsforening har ret til at være repræsenteret i
de af forbundsstyrelsen oprettede arbejdsgrupper.

Ligeledes fastsætter forbundsbestyrelsen disse arbejdsgruppers
arbejdsopgaver og udpeger arbejdsgruppens formand.

§6

Forbundets bestyrelse er beslutningsdygtige ved bestyrelsesmøder,
såfremt mindst fire bestyrelsesmedlemmer (eller suppleanter) er tilstede.
Ved fravær af formand og suppleant fra samme medlemsforening kan
denne repræsenteres af tredie person med skriftlig fuldmagt. Tredie
personen kan være et bestyrelsesmedlem fra en anden
medlemsforening. Hver medlemsforening har een stemme. Beslutninger
skal være enstemmige.
En medlemsforening som ikke har deltaget i en beslutning har ret til,
inden for tre måneder at meddele at den ikke anser beslutningen
bindende for den.

§7

§8

§9

Forbundsbestyrelsens tilbagevendende udgifter betales af den
medlemsforening som forbundsformanden repræsenterer.
Medlemsforeningerne betaler udgifterne for sine repræsentanter.
Forbundsbestyrelsen beslutter betalingen for fælles international
repræsentation.
En medlemsforening, som ønsker at udtræde af forbundet skal
meddele dette 18. måneder før udtræden. Udtræden kan aleneske ved
kalenderårsskifte.
Ændringer af disse retningslinier/love sker ved enstemmig beslutning
af forbundsbestyrelsen. Ændringen træder i kraft efter ratifikation af
samtlige medlemforeninger.
1.
2.
3.
4.
5.

DANSK BETONFORENING
FINSKA BETONGFÖRENINGEN
NORSK BETONGFORENING
SVENSKA BETONGFÖRENINGEN
STEINSTEYPUFÉLAG ISLANDS

