
Medlemsbetingelser for IMA Norway 

Disse medlemsbetingelsene supplerer generelle vedtekter av IMA – International Management Assistants (IMA) 

og gjelder for deg som er medlem i International Management Assistants (IMA) Norway (org.nr. 995 673 606) 

(videre IMA Norway). 

1. Generelle betingelser 

1.1 Som medlem i IMA Norway plikter du å holde deg orientert om, og følge de betingelser som gjelder 

for medlemmer i IMA Norway. 

1.2 Medlemskap hos IMA Norway kan søkes av personer og bedrifter som beskrevet i IMAs vedtekter. 

1.3 Søknad om medlemskap for medlemmer i Norge krever godkjenning fra styret i IMA Norway ved to 

styremedlemmer. Behandlingstid for medlemssøknader er opp til 1 uke. Skriftlig bekreftelse om 

godkjent medlemskap eller avslag på søknad sendes til søkere på e-post. 

1.4 Medlemskap starter fra den datoen medlemskontingent er betalt til IMA Norway og løper inntil 

medlemskapet sies opp iht. gjeldende betingelser for oppsigelse (ref. punkt 5). 

2. Ansvar 

2.1 Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi korrekte kontakt- og faktureringsopplysninger ved 

innmelding. Ved endring av opplysningene, er medlem selv ansvarlig for å oppdatere opplysningene 

i medlemsdatabasen eller å informere IMA Norway på e-post til pro@no.ima-network.org eller 

members@no.ima-network.org.  

3. Kontingent 

3.1 Størrelse på kontingenten fastsettes av årsmøtet i IMA Norway for alle medlemskategorier og 

betales forskuddsvis for ett kalenderår fra 1. januar til 31. desember. 

4. Fornying av medlemskap 

4.1 Medlemskapet fornyes automatisk hvert år frem til oppsigelse av medlemskapet meddeles skriftlig 

til styret i IMA Norway. 

5. Oppsigelse av medlemskap 

5.1 Oppsigelse av medlemskap meddeles skriftlig til styret i IMA Norway innen utgangen av året. 

Oppsigelse gjelder da fra 1. januar av påfølgende år.  

5.2 Resterende innbetalt medlemsavgift for inneværende år refunderes ikke ved oppsigelse. 

6. Terminering av medlemskap  

6.1 Ved manglende betaling av kontingent, kan medlemskapet termineres av styret IMA Norway.  

6.2 Ved brudd på medlemsbetingelser i IMA Norway og/eller generelle vedtekter og «Code of Conduct» 

i IMA kan medlemskapet termineres av styret i IMA Norway. 

6.3 Terminering av medlemskap påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. 

6.4 Tidligere medlemmer kan søke om medlemskap på nytt, men ikke før ev. utestående kontingent er 

betalt. 
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7. Frys av medlemskap 

7.1  Når særskilte og tungtveiende grunner foreligger, kan medlemmer søke om å fryse sitt medlemskap 

i IMA Norway for ett kalenderår. Merk at medlemskapet gjenåpnes automatisk etter endt 

fryseperiode. 

7.2 De vanlige grunnene for frys kan være svangerskap/graviditet, permisjon fra jobb pga utdanning, 

langvarig sykdom eller andre spesielle forhold. 

7.3 Søknad om frys av medlemskap må sendes på e-post til styret i IMA Norway innen utgangen av året. 

Når styret har behandlet din søknad, vil du få svar på e-post. 

7.4 Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. 


