
VEDTEKTER 
FOR 

NOVAP — NORSK VARMEPUMPEFORENING 
 
 
NAVN 
Foreningens navn er Norsk Varmepumpeforening. Navnet forkortes NOVAP. I ekstern sammenheng 
brukes navnet NOVAP — Norsk Varmepumpeforening. 
 
FORMÅL 
NOVAP har som formål: 
• Å arbeide for en kvalitetsbasert utbredelse av varmepumper/varmepumpesystemer i Norge. 

Arbeidet vil finne sted på flere nivåer, dvs. mot myndigheter, politikere, andre 
organisasjoner, energiselskaper, entreprenører, installatører og brukere. Brukergruppene vil 
være offentlig sektor, småhuseiere, borettslag, ferdighusprodusenter, eiere av yrkes-
/servicebygg og industri. 

• Viktige elementer i kvalitetssikringen vil være opplæring og sertifisering.  
• Å være forum for tekniske og økonomiske spørsmål knyttet til bruk av varmepumper. 
• Å presentere medlemmene i varmepumpesammenheng mot nasjonale og internasjonale 

myndigheter. 
 
MEDLEMSKAP 
NOVAP's administrasjon kan etter skriftlig søknad/anbefaling ta opp nye medlemmer. Bedrifter som 
produserer eller markedsfører varmepumper, og andre tilstøtende virksomheter kan bli medlemmer. 
 
MEDLEMMENES PLIKTER 
Ethvert medlem i foreningen er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter, de avgjørelser som 
er truffet av styret i henhold til disse og NOVAPs etiske regler slik disse er fastsatt av styret.  
 
Medlemmene skal følge alle de krav som pålegges av myndighetene gjennom forskrifter, avgifter og 
gebyrer.  
 
Alle påstander i medlemmenes markedsføring av produkter skal kunne dokumenteres. Et medlem får 
i markedsføringen ikke komme med feilaktig eller villedende informasjon om egne eller andre sine 
produkter. 
 
Bruk av foreningens logo på utarbeidet markedsmateriell eller på egne hjemmesider skal på forhånd 
godkjennes av administrasjonen i NOVAP. Ved tvilstilfeller konsulteres styret i foreningen. 
 
Medlemmer som produserer, importerer eller distribuerer varmepumper har plikt til å bidra med 
riktige og fullstendige data til den årlige statistikken som utarbeides av foreningen. 
 
STYRET 
Styret har 8 medlemmer. Styreleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder og 
styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Nestleder 
velges av styret i første styremøte etter årsmøte. Daglig leder i NOVAP er styresekretær.  
 
Varamedlemmene inviteres til alle styremøter, men har kun stemmerett når de erstatter 
styremedlemmer. Dette beskrives i styrereferatet. 
 
Årsmøtet fastsetter honorering av Styreleder og Styremedlemmer. 
 



VALGKOMITE 

Valgkomiteen velges på årsmøtet etter innstilling fra styret. Den består av 3 medlemmer hvor leder 

velges særskilt. Valgperioden er 2 år.  

 

ÅRSMØTET 

Innkalling til årsmøtet skal sendes ut minst tre uker før møtedagen. Årsmøtet skal arrangeres første 

halvår. 

NOVAP GODKJENNINGSORDNING 
Styret i NOVAP fastsetter kriterier og årsavgift for NOVAPs godkjenningsordning for forhandlere av 
varmepumper. 
 
ORGANISERING 
Daglig leder utarbeider handlingsplan og budsjett for hvert år og er ansvarlig for årsrapporter og 
regnskap. Administrasjon har sete i Oslo-området. 
 
KONTINGENT 
Driften av NOVAP dekkes med medlemskontingenter, kursvirksomhet og eventuelt andre inntekter. 
Medlemskontingenten indeksreguleres årlig og følger konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå. 
Endringer utover dette skal fastsettes i årsmøtet. 
 
MØTER 
I tillegg til årsmøtet holdes møter når styret finner det formålstjenlig, eller når minst tre medlemmer 
ber om det. 
 
ÅRSMØTET 
Innkalling til årsmøtet i juni skal sendes ut minst tre uker før møtedagen. Møtet gjennomføres etter 
følgende program: 
• Valg av møteleder 
• Valg av referent 
• Godkjennelse av innkalling 
• Styrets beretning om siste års virksomhet 
• Plan for neste års virksomhet  
• Valg 
• Fastsettelse av medlemsavgiften 
• Behandling av innkomne forslag 
 
BESLUTNINGER / AVSTEMNING 
Hvert medlem har én stemme. Beslutninger fattes med simpelt flertall i saker der avstemning er 
formålstjenlig. Eksklusjon av medlemmer krever ⅔ flertall. Endringer av vedtektene krever ¾ flertall. 
 
OPPLØSNING 
Oppløsning av NOVAP krever ¾ flertall på to møter med 2 måneders mellomrom. 
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