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Statutter for Kledningskontrollen 

2014-10-15 

1 Omfang og formål 

1.1 Kontrollordningens navn skal være Kledningskontrollen. 

1.2 Kledningskontrollen har til formål å sikre enhetlig kvalitet og merking av 
industrielt overflatebehandlet kledning, samt å heve nivået ved 
overflatebehandling av heltrekledning. 

1.3 Kledningskontrollen er frivillig, og omfatter bedrifter som produserer 
industrielt overflatebehandlet heltrekledning og som merker kledningen slik 
det er fastsatt av kontrollordningens styre. 

 

2 Organisasjon 

2.1 Kledningskontrollen eies av Treteknisk.  

2.2 Kledningskontrollen administreres av et styre på 3 - 4 medlemmer med 
personlige varamedlemmer. Styrets hovedoppgave skal være å sørge for at de 
nødvendige regler og retningslinjer for Kledningskontrollen fungerer etter 
hensikten og i overensstemmelse med de vedtatte statutter. 

2.3 Hvert medlem av Styret oppnevnes for 3 år av gangen. 

2.4 Avtroppende medlem kan oppnevnes på nytt. 

2.5 Styret velger selv sin leder på Kledningskontrollens årsmøte. 

2.6 Årsmøtet skal være innkalt med minst 4 ukers varsel. 

2.7 Følgende oppnevner et styremedlem med varamedlem: Produsenter av 
overflatebehandling, produsenter av industrielt overflatebehandlet kledning 
og Treteknisk. Styrerepresentanter og varamedlemmer fra produsenter av 
overflatebehandling/overflatebehandlet kledning må være medlemmer av 
Kledningskontrollen. 

2.8 Styret engasjerer sekretariat som skal forestå Styrets arbeid. 

2.9 Sekretariatet holder de tilsluttede bedriftene orientert om Styrets arbeid. 

2.10 I første kvartal hvert år fremlegges årsberetning og regnskap for foregående 
arbeidsår. 

2.11 Kledningskontrollens sekretariat er Treteknisk. 

 



3 Tilslutning 

3.1 Enhver bedrift som produserer industrielt overflatebehandlet kledning kan bli 
tilsluttet Kledningskontrollen.  

3.2 Styret har avgjørende myndighet når det gjelder godkjenning og suspensjon 
av bedrifter. 

3.3 Styret skal godkjenne produkter medlemsbedriftene benytter til industriell 
overflatebehandling av kledning.  

3.4 En bedrift godkjennes for tilslutning til Kledningskontrollen hvis Styret etter 
en vurdering finner at den tilfredsstiller kravene Styret stiller til teknisk utstyr, 
råprodukter (bord og produkter for overflatebehandling) og arbeidsforhold i 
forbindelse med produksjon av overflatebehandlet kledning.  

3.5 En bedrifts tilslutning til Kledningskontrollen kan oppheves dersom bedriften 
ikke følger Styrets anvisninger. Misligholdelse av bedriftens økonomiske 
forpliktelser overfor Kledningskontrollen medfører automatisk suspensjon. 
Påtale meddeles bedriften skriftlig. Suspensjon skal meddeles i rekommandert 
brev, og det skal samtidig angis på hvilke vilkår bedriften igjen vil kunne 
tilsluttes kontrollordningen. Styret skal sørge for at suspensjon offentliggjøres 
i nødvendig omfang. 

3.6 Utmelding av kontrollordningen skal skje med minst 6 måneders varsel. 

3.7 Godkjente bedrifter vil ha anledning til å benytte det registrerte varemerke 
med tilhørende tekst på brevark, fakturaer, etiketter mv. 

 

4 Finansiering 

4.1 Alle medlemmer av Kledningskontrollen betaler en tilknyttingsavgift på 
5000,- NOK.  

4.2 Alle medlemmer som produserer industrielt overflatebehandlet kledning 
betaler en årlig avgift som skal dekke faste kontrollbesøk, sekretariatets 
arbeid, drift av hjemmesiden og andre løpende kostnader. Avgiftene dekker 
ikke kostnader i forbindelse med markedsføring, eventuelle ekstra 
kontrollbesøk eller ekstra styremøter som må holdes på grunn av spesielle 
forhold. For hvert driftsår oversendes årsmelding og revidert regnskap til 
medlemmene for orientering. Årsavgiften er 30 000,- NOK per 
produksjonssted som ikke er medlem av Norsk Trelastkontroll, og  
21 000,- NOK per bedrift som er med i Norsk Trelastkontroll. 
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4.3 Medlemsbedrifter som ikke produserer den industrielt overflatebehandlede 
kledningen selv er ansvarlig for at kontrollordningens prosedyrer etterfølges 
av underleverandør. Forutsatt at kontrollbesøk hos underleverandør ikke 
medfører merkostnader (lang reise) for kontrollørene, vil avgift for 
medlemsbedrift være som beskrevet i 4.2. 

4.4 Bedrifter som ikke produserer industrielt overflatebehandlet kledning, men 
allikevel ønsker å være medlem av Kledningskontrollen, og derved ha 
mulighet til å benytte K-merket, betaler en årsavgift på 10 000,- NOK. 
Medlemskapet gir tilgang til ordningens årsmøte, samt stemmerett i saker 
fremmet gjennom styret. 

4.5 Medlemsbedrifter kan levere K-merket kledning til ikke-medlemmer.  
Ikke-medlemmer har ikke lov til å markedsføre K-merket 

4.6 Kostnadene for medlemskap for eventuelle utenlandske søkere skal i hvert 
enkelt tilfelle bestemmes av Styret. Om Styret vurderer at søkers lokalitet 
medfører kostnader høyere enn hva den årlige avgiften dekker, vil søker bli 
belastet for medgått tid, med de timesatsene ordningens sekretariat benytter. 

4.7 Avgiftssatser kan justeres av Styret. 

 

5 Forandringer av kontrollprosedyrer 

5.1 Forandringer av kontrollprosedyrene kan gjøres av Styret. 

 

6 Forandringer av statutter 

6.1 Forslag til forandringer av statuttene kan fremmes gjennom Styret. Det kreves 
et alminnelig flertall av antall medlemsbedrifter for å vedta forslag til 
forandring. Hvert medlem har én stemme. Selskap med to eller flere 
medlemmer kan benytte sine stemmer gjennom én representant på årsmøtet. 

6.2 Forandringer av statutter forutsetter at minst halvparten av medlemmene er 
representert på årsmøtet. 

6.3 Dersom 1/3 av medlemmene eller Styret forlanger det, skal det innkalles til 
ekstraordinært møte. Møtet skal være innkalt med minst 4 ukers varsel. 


