VEDTEKTER FOR
VENNEFORENINGEN M314 ALTA

Vedta på årsmøte 26 09 2020
§1

NAVN
Foreningens navn er Venneforeningen M314 ALTA. (Here er kalt VMA)

§2

FORMÅL
VMA har som formål å stø e arbeidet med å bevare minesveiperen M314 Alta og å formidle
sjømilitær historie.

§3

ORGANISASJONSFORM
VMA er en fri stående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende
innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på VMA sin formue eller eiendeler,
eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4

MEDLEMMER
VMA er åpen for alle som har interesse for bevaring av M314 ALTA og marine historie. Bedri er
eller andre organisasjoner har 1 stemme.

§5

RETTIGHETER OG PLIKTER KNYTTET TIL MEDLEMSKAPET
Alle medlemmer har re l å delta på årsmøte, har stemmere og er valgbare l llitsverv i VMA.
Medlemmer som skylder kon ngent har ikke stemmere eller andre re gheter, og styret kan
stryke dem som medlem i VMA.
Skulle et medlem ved sin oppførsel eller upassende opptreden i eller utenfor VMA vekke forargelse
eller vise seg uverdig som medlem, kan styret si opp medlemskapet.
Avgjørelsen kan ankes l første avholdte årsmøte.

§6

MEDLEMSKONTINGENT
 Medlemskon ngent fastse es på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
 Medlemskapet er gyldig fra første dato kon ngent blir betalt og gjelder i 1 år.
 Det sendes lbud på fornyelse av medlemskap med 3 ukers varsel, og hvis behov, skal det sendes
2 varsler.
Betales ikke kon ngent innen 7 dager e er 2de varsel regnes de e som oppsigelse av
medlemskapet.

§7

ÅRSMØTE
Årsmøte som holdes hvert år, er VMA’s høyeste myndighet.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemme bere ge medlemmer som møter, alle medlemmer
har 1 stemme.
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§8

ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøte skal:
 Behandle årsmelding

§9

 Velge:

 Behandle revidert regnskap

 Leder og nestleder

 Behandle innkommende forslag

 styremedlemmer

 Fastse e kon ngent

 varamedlemmer (numerisk)

 Vedta budsje

 Revisor

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstra ordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det eller når minst 1/3 del av
medlemmene krever det.
Innkalling skjer på samme måte som på ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i
innkallingen.

§ 10 STYRET
VMA styre består av Styreleder, Nestleder, 1 kasserer, 3 styremedlemmer, og 2 varamedlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når Styreleder eller et
ﬂertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret skal:
 Iverkse e årsmøtebestemmelser og vedtak.
 Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og
utarbeide instruks for disse.
 Administrere og føre nødvendig kontroll med VMA sin økonomi i henhold l gjeldene instruker
og bestemmelser
 representere VMA utad.
Styret kan fa e vedtak når et ﬂertall av styrets medlemmer er lstede.
Vedtak fa es med ﬂertall av de avgi e stemmene.
§ 11 SIGNATURRETT
Det er styrets medlemmer som har signaturre
§ 12 VEDTEKTSENDRING
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte e er å ha
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 dels ﬂertall av de avgi e stemmene.
§ 13 OPPLØSNING AV VMA
Oppløsning av VMA kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 dels ﬂertall.
Foreningens formue skal e er oppløsning og gjeldsangivelse lfalle det formål foreningen arbeider
for å fremme, ved at ne oformuen blir gi l en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.
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