
                                                                 

Nye reviderte vedtekter vedtatt i A rsmøte 26.04.2022
 

VEDTEKTER FOR VENNEFORENINGEN M314 ALTA

1. Foreningens navn er «Venneforeningen M314 ALTA».

2. Venneforeningen har som formål å arbeide for å bevare minesveiperen M314 Alta som 

et seilende veteranfartøy og formidle sjømilitær historie. 

3. Venneforeningen er åpen for alle som har interesse for fartøyvern og norsk 

marinehistorie. Foruten enkeltmedlemmer kan bedri'er og ins(tusjoner også bli 

medlem med en stemme. Medlemmer kan utestenges dersom styret finner at 

medlemmet har opptrådt uverdig eller bedrevet ak(viteter som motarbeider 

foreningens formål. 

4. Venneforeningen ledes av et styre bestående av 4 (l 6 medlemmer og i (llegg inn (l 3 

varamedlemmer. Styret kons(tuerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. Styret 

velger selv organisering av administra(ve funksjoner. Styreleder har prokura og 

signaturre,.  

5. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er (l stede eller 

deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle 

styremedlemmene så vidt mulig er gi, anledning (l å delta i behandlingen av saken. En 

beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen

av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 

6. Styremedlemmer velges for inn(l 2 år ad gangen – varamedlemmer velges for 1 år ad 

gangen. Det forsøkes å sikre kon(nuitet i styret ved at styremedlemmer er på valg ulike 

år.  Revisor og valgkomite velges for 1 år. Valgte personer kan ikke sam(dig inneha verv i

administrasjonen. 

7. Årsmøtet er Venneforeningens høyeste instans. Innkalling skal skje ved minimum 14 

dagers varsel.  Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmebere8get medlemmer 

som møter. Årsmøtet behandler innkomne forslag, årsplan og -beretning, budsje, og 

regnskap, kon(ngent og valg av styret, revisor og valgkomite med 2 personer.

8. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom styret eller 1/10 av 

medlemmene krever de,e. 

9. Endringer av Venneforeningens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall 

av de fremmø,e medlemmer. Vedtektsendringer skal all(d foreslås skri'lig og avgjøres 

av årsmøtet.



                                                                 

10. Oppløsning av Venneforeningen M314 ALTA må vedtas på 2 påfølgende årsmøter med 

minst ¾ flertall av de fremmø,e medlemmer. I (llegg (l de,e er det et krav at minst 

15 % av medlemmene er (l stede, eller representert ved skri'lig fullmakt før lovlig 

vedtak om oppløsning kan fa,es. Ved oppløsning (lfaller Venneforeningens midler og 

eventuelle eiendeler (l en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.


