
Varsel om forslag vedtektsendringer til årsmøte den 31.03.22 i Hammerfest 
 
Endringene gjelder punkt 1 og 2.  
 
 
Dagens vedtekter: 
 
Petro Arctic 
Org. nr.  885249272 
  
§ 1 
Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter og andre som ønsker å drive næringsvirksomhet 
rettet mot petroleumsprosjekter, hydrogenprosjekter, havbaserte fornybarprosjekter og havbasert 
mineralprosjekter i Nord-Norge og Nordvest-Russland.  Medlemskap innvilges av styret ved simpelt 
flertall etter søknad. Medlemskap innvilges av administrasjonen.  
Foreningen vil ha ideelt formål og ikke direkte bidra til økonomiske fordeler for medlemmene eller 
seg selv. 
 

 
§ 2   FORMÅL 
Petro Arctic skal arbeide for at størst mulig andel av leveranser av varer og tjenester til 
petroleumsprosjekter, havbaserte fornybarprosjekter og havbasert mineralprosjekter i Nord-Norge 
og Nordvest-Russland går til medlemmene. 
 
Petro Arctic skal være en felles koordinator for medlemsbedriftene i arbeidet for å legge til rette for 
forretningsmessig forbindelse med utbyggerne og deres kontraktspartnere.  
 
Petro Arctic skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter, for på den 
måten å skape optimale rammebetingelser for medlemmene.  
 
Petro Arctic skal arbeide for at medlemmene får nødvendig kompetanse og utviklingsmuligheter som 
setter dem i stand til å være konkurransedyktige og lønnsomme.  
 
Petro Arctic skal aktivt bidra til markedsføring av medlemsbedriftene overfor aktørene og deres 
kontraktspartnere.  

 
Forslag til vedtektsendring: 
 
Petro Arctic 
Org. nr.  885249272 
  
§ 1 
Petro Arctic er en interesseorganisasjon for bedrifter og andre som ønsker å drive næringsvirksomhet 
og samfunnsutvikling rettet mot energiprosjekter og havbasert mineralprosjekter i Nord-Norge. 
medlemskap innvilges av styret eller administrasjonen.  
Foreningen vil ha ideelt formål og ikke direkte bidra til økonomiske fordeler for medlemmene eller 
seg selv. 
 



 
§ 2   FORMÅL 
 

Petro Arctic skal arbeide for at størst mulig andel av leveranser av varer og tjenester til 
energiprosjekter og havbasert mineralprosjekter i Nord-Norge går til medlemmene. 
 
Petro Arctic skal være en felles koordinator for medlemsbedriftene i arbeidet for å legge til rette for 
forretningsmessig forbindelse med utbyggerne og deres kontraktspartnere.  
 
Petro Arctic skal arbeide for medlemmenes interesser overfor aktører og myndigheter, for på den 
måten å skape optimale rammebetingelser, samfunnsutvikling og verdiskaping for medlemmene.  
 
Petro Arctic skal arbeide for at medlemmene får nødvendig kompetanse og utviklingsmuligheter som 
setter dem i stand til å være konkurransedyktige og lønnsomme.  
 
Petro Arctic skal aktivt bidra til markedsføring av medlemsbedriftene overfor aktørene og deres 
kontraktspartnere.  
 
 
 
 


