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BERGENS SKIBSMÆGLERFORENING

BESTEMMELSER OM MEDLEMSKAP
Foreningens lover sier som følger:

§ 2.

Som medlem av foreningen kan opptas ethvert norsk firma som har sitt kontor i Bergen eller 
nærmeste omegn og som tilfredsstiller kravene, datert 6. juni 1952, til å bli medlem i Norsk 
Skibsmæglerforbund.

Som personlige medlemmer kan opptas den daglige leder i et aksjeselskap, enhver innehaver i et 
ansvarlig firma samt prokurister, befraktere og andre ansatte, som har arbeidet aktivt i 
skipsmeklerbransjen i minst 3 år og så fremt det firma de leder, eier eller er ansatt i, fyller betingelsene 
som nevnt i første avsnitt i denne paragraf.

Stemmeretten utøves av de personlige medlemmer som hver har 1 stemme. Som passive personlige 
medlemmer, uten stemmerett, kan opptas tidligere medlemmer som ikke lenger fyller kravene til 
medlemskap fordi de har opphørt å drive skipsmekler- eller befraktningsvirksomhet, forutsatt at de 
ikke er gått over til å drive annen næring. 

Søknad om å bli opptatt som medlem sendes skriftlig til styret som avgjør hvorvidt et medlem skal 
opptas. Utmeldelse må skje skriftlig til styret 3 måneder før kalenderårets utgang.

Styrets tolkning:

Firma - første avsnitt:
1. Selskapet må ha kontor i Bergen eller nærmeste omegn i Hordaland, og være registrert i 

Brønnøysund.
2. Selskapet må tilfredstille kravene til medlemskap i Norsk Skipsmeglerforbund (se 

http://shipbroker.no/medlemssider/blimedlem/medlemskap/).

Personlig medlem - andre avsnitt:
1. Personen må regelmessig drive med kommersiell virksomhet som befraktning og/eller 

skipsmegling og/eller kjøp og salg av skip.
2. Personen må ha jobbet med shipping i minimum 3 år, men nødvendigvis ikke som megler i alle 

disse årene. Styret kan vurdere annen bakgrunn som tellende (operasjon eller agent).
3. Personen kan ikke være megler/befraktningsassistent eller trainee.

Passive medlemmer - tredje avsnitt:
 Medlemmer som er blitt pensjonister.
 Medlemmer som er midligertidig stasjonert i utlandet.
 Medlemmer som er landtids sykemeldte og/eller på lengre permisjon.
 Medlemmer som har blitt arbeidsledige og ikke jobber innen annen næring.

Styret kan vurdere fra sak til sak å fravike disse retningslinjene.

http://shipbroker.no/medlemssider/blimedlem/medlemskap/

