SKOGØYS VENNER

VEDTEKTER
FOR FORENINGEN SKOGØYS VENNER

§ 1 NAVN OG SETE
Foreningen har navnet Skogøys Venner og har sete i Narvik, stiet 1. mars 2011.
§ 2 FORMÅL
Foreningen skal arbeide for å bevare tidligere MS «Skogøy» etter antikvariske prinsipper og bli et seilende
kulturminne. Foreningen skal videre være en aktiv aktør i Hålogalandsregionen og fremme kystkultur med
spesielt fokus på maritim virksomhet.
§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlemmer kan opptas alle som ønsker å bidra positivt til at foreningen oppnår formålet slik som
beskrevet i § 2.
§ 4 FORENINGENS HØYESTE MYNDIGHET
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes senest 31. mars hvert år.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst to av styrets medlemmer eller minst 10 av foreningens
medlemmer krever det. Innkalling til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte skjer med minst 14 dagers
varsel skrilig, enten per brev eller e-post, til samtlige medlemmer. I innkallingen skal det redegjøres for
hvilke saker som skal behandles på møtet.
§ 5 STEMMERETT
Ethvert medlem som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Alle beslutninger avgjøres ved
alminnelig ﬂertall av de fremmøtte deltakerne med mindre noe annet følger av disse vedtekter.
§ 6 OPPLØSNING
Beslutning om foreningens oppløsning kan kun fattes på et lovlig innkalt årsmøte og/eller ekstraordinært
årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene er tilstede, og med minst 2/3 ﬂertall i favør av
oppløsningsforslaget. Er det ikke tilstrekkelig frammøte, kan nytt årsmøte/ekstraordinært årsmøte
innkalles med 14 dagers varsel. Dette møtet er beslutningsdyktig (med 2/3 ﬂertall) uavhengig av
frammøteprosenten. Dersom foreningen besluttes oppløst skal foreningens aktiva tilfalle et veldedig formål
med relasjon til maritim kultur i Hålogalandsregionen.
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§ 7 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer fattes på årsmøtet med 2/3 ﬂertall av de fremmøtte medlemmer. Forslag til
vedtektsendringer må være styret i hende minst en måned før nærmeste årsmøte.
§ 8 STYRET
Styret velges på det ordinære årsmøtet. Styret består av syv (7) medlemmer. Styreleder, nestleder, sekretær,
kasserer, informasjonsansvarlig, samt 2 styremedlemmer og har en funksjonstid på to år. For å ivareta
kontinuitet velges styreleder, sekretær og ett styremedlem det ene året, nestleder, kasserer, informasjonsansvarlig og et styremedlem det andre året.
Dessuten velges på årsmøtet en revisor for ett år av gangen og en valgkomite som består av tre medlemmer.
For å ivareta kontinuiteten i valgkomiteen velges ett medlem det ene året og 2 medlemmer det andre året.
Valgkomiteen konstituerer seg selv og medlemmene har 2 års funksjonstid.
§ 9 STYRETS LEDER
Styreleder leder foreningens dri. Til behandling på det ordinære årsmøtet framlegger styret forslag til
foreningens årsmelding (årsberetning og revidert regnskap). Styreleder leder forhandlingene på årsmøtet.
Ved styreleders eventuelle fravær tiltrer nestleder denne oppgaven.
§ 10 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for påfølgende år. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent
innen regnskapsårets utgang blir automatisk strøket som medlem. Medlemmet kan gjeninntas etter
godkjennelse av styret og etter å ha betalt alle forfalne kontingenter pluss eventuelle
administrasjonsomkostninger.
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