
 

VEDTEKTER 

for foreningen 

 

"Bjødna-Tores Venner" 
Vedtatt på årsmøte 4. mars 2015 

 

 

§ 1 

Foreningen "Bjødna-Tores venner" er en ideell forening som skal samle inn og formidle 

kunnskap om Bjødna-Tores etterslekt, samt generelt slekts- og kulturhistorie knyttet til indre 

bygder i Forsand og Gjesdal. 

 

§ 2 

Som medlemmer regnes alle personer, organisasjoner og institusjoner som innen gyldig frist 

har betalt den årlige medlemsavgift, slik den er fastsatt av årsmøtet. 

 

§ 3 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og samles i første kvartal hvert år etter innkalling 

fra styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret 

finner det nødvendig eller når minst 1/3 av medlemmene krever det, men også da med 14 

dagers varsel. Foreningens styre består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. 

Bortsett fra leder som velges av årsmøtet, konstituerer styret seg selv. 

 

På det ordinære årsmøtet behandles disse sakene: 

1. Valg av møteleder. 

2. Styrets årsmelding. 

3. Foreningens reviderte årsregnskap. 

4. Budsjett og arbeidsprogram. 

5. Valg av : 

* leder med funksjonstid på ett år.  

Fire styremedlemmer: 

* to styremedlemmer med funksjonstid på to år.  

* to styremedlemmer med funksjonstid på ett år * to varamedlemmer med funksjonstid 

   på ett år. 

* revisor. 

* valgkomité og eventuelle andre komitéer og arbeidsgrupper. 

6. Andre saker 

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av 

kalenderåret. Slike forslag skal framsettes skriftlig med forslagsstillerens navn og adresse. 

 

§ 4 

Styret er beslutningsdyktig når minst minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Det 

skal føres protokoll (møtebok) over alle møter, og det skal føres regnskap som i revidert stand 

skal forelegges årsmøtet. 

 

 



§ 5 

Endringer i vedtektene må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall etter at forslaget har vært gjort 

kjent for medlemmene for eventuell uttalelse. 

 

§ 6 

Forslag om en eventuell nedleggelse av foreningen skal forelegges medlemmene på to på-

følgende, ordinære årsmøter og krever hver gang minst 2/3 flertall. Ved en eventuell 

nedleggelse tilfaller foreningens aktiva Rogaland Historie- og Ættesogelag. 


