Vedtekter
BLUE Maritime Cluster– Global Centre of Expertise
§1
Prosjektets navn
Prosjektets navn er GCE BLUE Maritime Cluster (BMC) og prosjektet er initiert av den maritime klynge
på Møre. Prosjektet ble gitt status Global Centre of Expertise i juni 2014, og operativ drift ble igangsatt
1. januar 2015.

§2
Virksomhets form
Prosjektet fasiliteres av ÅKP AS som er juridisk og økonomisk ansvarlig ovenfor offentlige myndigheter,
samt prosjektets partnere og øvrige finansierer. Adresse for prosjektet er GCE BLUE Maritime Cluster
c/o ÅKP AS, Borgundvegen 340, 6009 Ålesund. Det skal foreligge en avtale mellom prosjektet og
fasilitator som klargjør ansvar og myndighet. Prosjektleder en ansatt av fasilitator som har
arbeidsgiveransvaret for prosjektleder.

§3
Formål
Vision
«Pioneering Blue Maritime Technology and Operations»
Main Goal
“The cluster project shall strengthen the cluster’s global competiveness and value creation by
enhancing the mechanisms that lead to new knowledge, competence-raising, innovation and host
attractiveness and by challenge the cluster to increase innovation through new national and global
links.”
Prosjektets smarte mål og strategier er beskrevet i søknaden om GCE-status og de angir en tydelig
retning for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i prosjektet. De smarte målene har innbakt en
stor grad av fleksibilitet slik at prosjektet kan følge og tilpasses til de behov klyngen til enhver tid har.
Aktiviteter og underprosjekter i klyngeprosjektet er åpne for deltakelse, tilgjengelig og transparente
slik at all ny kunnskap kommer alle medlemsbedriftene til gode.
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§4
Prosjektets organer
Årsmøte, valgkomite, styringsgruppe, strategiske arbeidsgrupper og fasilitator
1. Årsmøte avholdes innen 1. oktober hvert år og har som oppgave å velge prosjektets
styringsgruppe, samt godkjenning av vedtekter. Innkalling kunngjøres senest 2 uker i forkant
av årsmøte. Valgperioden er to år av gangen. Stemmerett har den som har etablert
medlemsavtale med prosjektet. Hver deltagerbedrift har én stemme og stemmegivning kan
gis ved fullmakt fra et annet medlem. I etterfølgende punkt 3 beskrives struktur for
styringsgruppen basert på de «garantier» som er gitt i GCE-søknaden.
2. Valgkomiteen består av tre- 3 medlemmer. Valgkomiteen fremlegger forslag til
sammensetning av styringsgruppen og leder for årsmøtet.
3. Styringsgruppen består inntil 9 representanter fra medlemsbedrifter i klyngen, samt rektor på
Høyskolen i Ålesund og en representant utnevnt av fasilitator. I tillegg har Innovasjon Norge
og Møre og Romsdal fylkeskommune rett til én observatør hver så lenge de delfinansierer
prosjektet. Styringsgruppen skal være sammensatt av 5 – 7 representanter fra
«garantistbedriftene» og 2 representanter fra SMB-segmentet i klyngen. Det er bedriftenes
toppleder som representere bedriftene i styringsgruppen, men alle kan ha en fast
stedfortreder. Begge kan møte på styringsgruppemøte, men har bare én stemme.
4. Fasilitator har ansvar for at prosjektet har en prosjektleder, samt nok personellmessige
ressurser til å drifte prosjektet ut fra styringsgruppens valgte strategier. Fasilitator har det
personellmessige, økonomisk og juridisk ansvar for klyngeprosjektet. Dette er regulert i egen
avtale.

§5
Styringsgruppen
Ansvar og myndighet
Basert på GCE Blue Maritimes Cluster visjon og hovedmålsettinger skal styringsgruppen innenfor
tilgjengelige menneskelige og økonomiske ressurser ha ansvar for å:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikle strategier og hovedsatsinger
Påse at prosjektene er fullfinansiert
Prioritere tiltak innenfor tilgjengelige rammer
Påse at fasilitator setter sammen strategiske arbeidsgrupper og fremlegger forslag om
sammensetning til styringsgruppen for endelig godkjenning.
Igangsette større prosjekt/tiltak
Følge opp at besluttede prosjekt/tiltak gjennomføres
Ved behov stille i møter utenom styringsgruppemøtene
Være ambassadør og pådriver for GCE BLUE Maritime Cluster-prosjektet
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§6
Signatur
Både styringsgruppens leder og prosjektleder signerer når dokumentene har stor betydning for
klyngeprosjektet.

§7
Medlemmer
Styringsgruppen er ansvarlig for å fastsette medlemskriteriene og eventuelle medlemskontingenter
for medlemmer. Medlemmer skal primært består av aktører i den maritime klynge, men
styringsgruppen kan også tillatte andre medlemmer som gjennom sitt arbeid er tett knyttet til klyngen.

§8
Vedtektsendring
Endringer i vedtekter kan bare foretas på årsmøte eller på ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på
saksliste kunngjort 2 uker i forkant. Vedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§9
Oppløsning
Oppløsning av prosjektet kan bare behandles på årsmøte. Oppløsning besluttes med minst 2/3 flertall.

Ålesund 25 september 2015.
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