VEDTEKTER FOR BJØRNDALSRUNDENS VENNER
Vedtatt av årsmøte 25.03.2014

§1

ORGANISASJON
Bjørndalsrundens Venner ble stiftet 6. februar 2013 og er en frittstående interesseorganisasjon i
Kongsberg og registrert i Frivillighetsregisteret 11.03.2013.

§2

FORMÅL
Bjørndalsrundens Venners formål er å tilrettelegge for gode skiopplevelser i Saggrenda syd/
Bjørndalsrunden i samarbeid med grunneiere, lokalt næringsliv og kommunen. Herunder
skilting, merking, og preparering av skiløype med snøscooter.

§3

MEDLEMSKAP
Alle brukerne av området kan tegne medlemskap i Bjørndalsrundens Venner. De vil da støtte
foreningens arbeid med preparering av skiløyper og ha mulighet til å påvirke utviklingen av
løypenettet ved innspill til styret og årsmøte.

§4

STYRET
a. Laget ledes av et styre på 5 personer.
b. Styremøte holdes så ofte det anses nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst 3
medlemmer er til stede.
c. Til støtte for sitt arbeid har styret anledning til å oppnevne nødvendige grupper av frivillige.

§5

ÅRSMØTE
a. Årsmøte er lagets høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Styret innkaller til årsmøte med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
b. Sakslisten skal inneholde følgende punkter:
1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Budsjett for kommende år
4. Saker som har kommet til laget, eller saker fra styret.
5. Valg:
a. av styremedlem(mer)
b. av valgkomite
c. av revisor
c. Styret skal bestå av 5 medlemmer, leder, kasserer og 3 styremedlemmer.

§6

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de
stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§7

OPPLØSNING

Oppløsning av laget kan foretas på årsmøte. Lagets eiendeler ved oppløsning tilfaller da
annen lokal organisasjon, fortrinnsvis med samme eller tilnærmet interesseområde.
§9

VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i disse vedtekter kan kun fattes på ordinært årsmøte, og må være vedtatt med
minst 2/3 flertall av årsmøte.

