Vedtekter
Bygdetunets Venner
Aurskog-Høland Bygdetun
Vedtatt på stiftelsesmøte i 1991 med endringer vedtatt på årsmøte 2006 og 2019

§ 1 Formål
-

Bygdetunets venner:
er et samarbeidsorgan for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å ta vare
på og videreutvikle det unike miljøet og de kulturverdiene som ligger i
bygningene og den plassen som tilsammen utgjør Aurskog-Høland bygdetun.

-

vil fremme kunnskap om kulturminner og spre informasjon om folk og
tradisjoner.

-

skal være en støttespiller for driften av bygdetunet og bindeledd mot publikum
ved å bidra aktivt ved arrangementer som kan stimulere til bruk av og interesse
for tunet.

§ 2 Virksomhet / Arbeidsoppgaver
-

Bygdetunets venner vil:
samle inn historisk materiale og gjennomføre aktiviteter som fremmer økt
innsikt om vår nære og eldre kultur i Aurskog-Høland.

-

være en ressurs ved ulike arrangementer og delta med dugnadsinnsats etter
avtale.

-

initiere, finansiere og gjennomføre ulike prosjekter i henhold til formålsparagrafen

-

at styrets leder deltar i SUs prioritering av arbeidsoppgaver og sesongens
program

-

drive rekruttering av nye medlemmer, herunder treffe forskjellige målgrupper som
folk i alle aldre, institusjoner og organisasjoner

-

ikke påta seg noen form for økonomisk ansvar for den ordinære drift av AurskogHøland bygdetun

§ 3 Medlemskap
Alle enkeltpersoner, lag og bedrifter som ønsker å støtte eller arbeide for å fremme
venneforeningens formål, kan være medlem. Medlemmene betaler kontingent vedtatt av
årsmøtet. Familiemedlem betaler halv kontingent. Organisasjoner betaler dobbel
kontingent av enkeltpersoner.

§ 4 Årsmøte
a)
b)
c)
d)

e)
f)

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling skjer
skriftlig minst tre uker før årsmøtet. Dagsorden for årsmøtet skal medfølge.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet behandler regnskap, årsmelding, budsjett, fastsettelse av kontingent,
valg av styre, valgkomité og revisor, samt andre saker på dagsorden.
Saker som behandles på årsmøtet avgjøres ved simpelt flertall blant fremmøtte
medlemmer som har betalt kontingent.
Alle medlemmer har én stemme hver (enkeltpersoner har en stemme hver,
organisasjoner som er medlemmer har én stemme hver)
Årsmøtet velger møteleder og referent.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når flertallet i styret eller minst 1/3 av
medlemmene forlanger det. Innkalling skjer som nevnt i § 4a.
§ 5 Styret

a)
b)
c)

d)
e)

Venneforeningens arbeid ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav én leder.
Disse, i tillegg til to varamedlemmer, velges på årsmøtet.
Dersom det under årsmøtet ikke blir valgt en leder, kan styret få i oppdrag å
konstituere seg selv med leder, nestleder, sekretær og kasserer.
Leder velges for ett år av gangen. Styre- og varamedlemmer velges for to år av
gangen. Styremedlemmene velges slik at to er på valg hvert år.
Leder kan ikke sitte mer enn seks år sammenhengende. Valgene gjøres ved
akklamasjon dersom ingen forlanger skriftlig valg. Valgene avgjøres ved simpelt
flertall.
Alle styre- og varamedlemmer må være personlige medlemmer i Bygdetunets
venner.
Styret er vedtaksført når et flertall av styremedlemmene er tilstede.
Varamedlemmene innkalles til styremøter, men har ikke stemmerett dersom styret
er fulltallig.
§ 6 Revisjon

Årsmøtet velger to revisorer med to års funksjonstid.
§ 7 Valgkomité
Årsmøtet velger valgkomité bestående av tre medlemmer med tre års funksjonstid. Ett av
medlemmene trer ut hvert år.
§ 8 Endring av vedtekter
Vedtektsendringer kan kun skje ved tilslutning fra 2/3 av fremmøtte medlemmer på
årsmøtet
§ 9 Oppløsning
Forslag om oppløsning behandles som vedtektsendringer. Eventuelle midler som
foreningen disponerer ved oppløsning tilfaller Aurskog-Høland Bygdetun. Bygdetunet
har intet ansvar for gjeld som venneforeningen måtte ha pådratt seg.

