VEDTEKTER FOR VENNEFORENINGEN FOR VETERANFARTØYET M314
ALTA
Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøtet 05.06 2020.
§ 1.

Foreningens navn er Venneforeningen for Veteranfartøyet M314 ALTA og er en
selvstendig organisasjon og skal samarbeide nært med Stiftelsen Marinens
Veteranskip (SMV).

§ 2.

Venneforeningen har som formål å støtte arbeidet med å bevare fartøyet som et
seilende Marinemuseum og dets egenart, òg å formidle relevant sjømilitær historie.
SMV kan gjøre avtale med Venneforeningen om bistand i diverse gjøremål.

§ 3.

Venneforeningen er åpen for alle som har interesse av marinehistorie generelt
og/eller Minesveipere spesielt. Foruten enkeltmedlemmer kan opptas bedrifter og
institusjoner. Venneforeningen skal sørge for å fremvise Veteranfartøyet M314 ALTA
til et bredest mulig publikum og videreføre de tradisjoner fartøyet representerer.
Kontingenter fastsettes av Årsmøtet. Venneforenings medlemmer og deres familier
har gratis adgang til fartøyet.

§ 4.

Venneforeningen ledes av et Styre på 4 medlemmer og 2 varamedlemmer:
Leder og Nestleder
Sekretær og Kasserer
Ved stemmelikhet under avstemminger har Leder dobbeltstemme.
Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen – Varamedlemmer velges for ett år ad
gangen.
For å sikre kontinuitet i Styre, velges Leder og Kasserer uavhengig av de øvrige
Styremedlemmer.
Daglig Leder i SMV skal værer representert som observatør på Venneforeningens
styremøter og årsmøter.
Leder i Venneforeningen skal ha observatørstatus i SMV. I dennes fravær skal et
annet styremedlem i Venneforeningen være representert.

§ 5.

Årsmøtet er Venneforeningens høyeste instans. Årsmøtet avholdes innen utgangen
av mars måned hvert år. Innkalling skal skje ved minimum 14 dagers skriftlig varsel,
fortrinnsvis ved bruk av elektronisk post. Til Årsmøteinnkallelsen skal følgende
vedleggs:
Styrets beretning,
Revidert regnskap,
Årsplan,
Budsjett,
Forslag til kontingenter,
Innkomne forslag,
Styrets forslag,

Valgkomiteens innstilling til Leder, Nestleder, Sekretær, Kasserer og 2
Varemedlemmer til Styret, samt forslag til Revisor
Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett. Medlemmer kan være
representert på Årsmøtet ved skriftlig fullmakt.
Årsmøtet ledes av Lederen, protokollen føres av Sekretøren.
Sammen med Lederen signerer 2 av Årsmøtet valgte medlemmer protokollen.
Årsmøtet skal behandle:
Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Registrering av antall fremmøtte medlemmer med stemmerett, samt ved
gyldige fullmakter.
Valg av 2 medlemmer til å signere Årsmøteprotokollen sammen med Lederen.
Styrets Årsberetning.
Revidert regnskap.
Årsplan
Fastsettelse av kontingenter.
Godkjenne budsjett.
Forslag fra medlemmer meldt til Styre innen utgangen av februar måned.
Eventuelle forslag fra Styret inntatt i innkallelsen.
Valg av
Styre
Revisor
Velges for ett år ad gangen.
Valgkomité med 2 medlemmer
Velges for ett år ad gangen.
§ 6.

Ekstraordinært Årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom Styre eller 1/10
av medlemmene kraver dette. Det Ekstraordinære Årsmøte skal kun behandle de
saker som er nevnt i innkallelsen til den Ekstraordinær Generalforsamling.

§ 7.

Endringer av Venneforeningens Vedtekter kan vedtas av Årsmøtet med minst 2/3
flertall av de fremmøtte medlemmer.

§ 8.

Oppløsning av Venneforeningen Veteranfartøyet M314 ALTA må vedtas på to
påfølgende Årsmøter med minst ¾ flertall av de fremmøtte medlemmer, dog må
minst 10 % av medlemmene være til stede, eller representert ved skriftlig fullmakt,
for at lovlig vedtak om oppløsning kan fattes. Ved oppløsning tilfaller
Venneforeningens midler og eventuelle eiendeler SMV.

