Vedtekter for foreningen Herredshusets venner, Ullensaker
Vedtatt 2003, revidert i 2015, endelig vedtatt 16.03.16, revidert 22.03.2017
§1

Formål

Foreningens formål er å arbeide for å bevare, restaurere og utnytte Herredshuset til allmennhetens
beste.
Venneforeningen samarbeider med Stiftelsen for Herredshuset om løsningen av disse oppgavene.

§2

Medlemmer

Enhver som er enig i formålet nevnt under § 1 kan bli medlem. Kontingent for medlemskapet
bestemmes av årsmøte.

§3

Styret

Styret skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Lederen velges for
ett år av gangen. De andre medlemmene av styret velges for to år.
Styret skal holde sine møter når lederen sammenkaller det, eller når minst to av styrets øvrige
medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.
Medlemmer som har forfall plikter å melde fra til lederen.
Ledere i eventuelle underkomiteer innkalles ved behov.
Har lederen forfall, overtar nestlederen dennes funksjoner.
Styret fatter sine vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Styrets medlemmer har krav på å få avvikende meninger protokollført.
Foreningens leder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap.
Foreningens leder og ett styremedlem har prokura i fellesskap.

§4

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars og
kunngjøres med tre ukers varsel. Det skal i det minste kunngjøres med dagsorden i lokalpressen.
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Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 14 dager før
årsmøtet.

Det ordinære årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 - ti - medlemmer er til stede.
Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, innkalles det til annen gangs ordinært årsmøte
med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall møtende
medlemmer.
Avstemninger på årsmøtet avgjøres ved alminnelig flertall, unntatt når det gjelder vedtektsendringer
eller oppløsning (§§ 8 og 9).
Ved valg holdes skriftlig votering så sant det er foreslått mer enn en kandidat til et verv. Hvis
stemmene står likt, foretas loddtrekning.
Årsmøte skal:
1. Under lederens ledelse avgjøre om årsmøtet er lovlig innkalt.
2. Behandle styrets forslag til dagsorden (Møtet kan ikke sette opp noen sak på dagsorden som
ikke er nevnt i innkallingen, dersom hensikten er å avgjøre saken på møte).
3. Velge møteleder for resten av årsmøtet.
4. Behandle årsberetning, regnskap og revisjonsberetning og avgjøre styrets ansvarsfrihet.
5. Behandle styrets forslag til budsjett.
6. Behandle innkomne saker og forslag fra styret.
7. Foreta valg etter vedtektene.
8. Velge valgkomité for hvert år med tre medlemmer.
9. Velge tre representanter med personlige vararepresentanter til styret i Stiftelsen
Herredshuset.
10. Foreta andre valg som årsmøtet bestemmer, for eksempel valg av festkomité, innrednings komité og andre aktuelle underkomiteer.
11. Fastsette medlemskontingent for ett år av gangen.
12. Herredshuset Drift AS skal på årsmøtet i Venneforeningen rapportere om driften. Styret i
Venneforeningen er selskapets generalforsamling.

§5

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret mener det er nødvendig, eller når minst 20 av foreningens
medlemmer setter fram skriftlig krav om det. Kravet skal være begrunnet. Styret kan innkalle til
ekstraordinært årsmøte med ned til en ukes varsel hvis medlemmene innkalles ved brev til hver
enkel. Ellers kreves minst to ukers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen. For
beslutningsdyktighet gjelder samme regler som for vanlig årsmøte.
For øvrig går man fram etter reglene for årsmøtet.

§6

Medlemsmøter og andre møter

Styret kan arrangere åpne møter til fremme av foreningens formål, samt eventuelle andre tiltak som
kan komme Herredshuset til gode.
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§7

Revisjon

Årsmøte velger revisor. Denne og lederen har til enhver tid krav på å få se det løpende regnskap med
bilag. Revisjonsberetningen føres i egen protokoll.

§8

Vedtektsendringer

Foreningens vedtekter kan bare endres med 2/3 flertall.

§9

Oppløsning

Foreningen kan oppløses av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med ¾ flertall. Forslag om
oppløsning må være gjort kjent for medlemmene minst en måned før møte holdes. Ved oppløsning
av foreningen skal midler som ikke kan disponeres i henhold til formålsparagrafen tilfalle Stiftelsen
for Herredshuset.

Jessheim 22.03.2017
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