
 

 

SAKER TIL ÅRSMØTET FOR 2018: 

  

1. Kontingenten i BTV. 

Styret ønsker å øke kontingenten for medlemskap i Bjødna-Tores Venner fra 100 til 150 

kroner. Kontingenten har vært uforandret helt siden 2010 og representerer foreningens eneste 

faste inntektskilde.  

 

2. Vedtektsendring 

Paragraf 3 i vedtektene våre lyder slik (der […] markerer mal for sakliste på årsmøtet, som er 

utelatt her fordi den ikke foreslås endret): 

 

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. 

[…] 

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. 

 



Den siste bestemmelsen innebærer altså at dersom medlemmer ønsker saker tatt opp på 

årsmøtet, som vanligvis har vært arrangert i april, må de huske å melde sakene inn allerede 

innen utgangen av året før. Dette synes å være en unødig tungvint løsning. Styret foreslår å 

erstatte den siterte formuleringen med denne:  

 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og samles 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. 

[…] 

Årsmøtet skal avholdes i løpet av april, og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må 

være styret i hende innen 1. mars. Forslag skal framsettes skriftlig med 

forslagsstillerens navn og adresse. 

 

 

 

Disse to sakene legges fram for årsmøtet den 9.4. 2019. Sak 1 kan vedtas med alminnelig 

flertall, mens sak 2 krever 2/3 flertall, siden det er snakk om en vedtektsendring, jfr. 

paragraf 5 i vedtektene våre. Gjeldende vedtekter (vedtatt i revidert form i 2015) følger 

som vedlegg til årsmøteinnkallingen. 

 


