Domkirkeoddens
Venner

Vedtekter
Vedtatt på foreningens årsmøte 26.juni 1972, med endringer av 23.november 1983, 27.november 1996,
8.februar 2000, 9.februar 2006, 29. februar 2012 og 18. februar 2016.
§1
Domkirkeoddens Venner er en forening som har til formål å fremme interessen for museet Domkirkeodden og
skaffe midler til fortsatt vekst.
§2
Medlemmer av foreningen er de som betaler kontingent som til enhver tid fastsettes av foreningens årsmøte.
Det skilles mellom personlig medlemskap og medlemskap for bedrift/foretak. Kontingent for bedrift/foretak er
høyere enn for personlig medlemskap.
Medlemskap gjelder for et år om gangen.
§3
Venneforeningen ledes av et styre bestående av leder og fire styremedlemmer. Styrets sammensetning bør være
representativ for Hedemarken.
Leder velges hvert år. Resten av styret – og tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge – velges for to år om
gangen, men slik at om lag halvparten går ut hvert år.
§4
Styret avholder møte så ofte som leder finner det ønskelig eller når minst tre styremedlemmer ber om det. Det
skrives protokoll over møtets forhandlinger og protokollen godkjennes av styret i det påfølgende styremøte.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret – deriblant leder eller nestleder – er til stede.
1.varamedlem til styret innkalles og møter i alle styremøter.
§5
Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær, kasserer og evt. andre arbeidsoppgaver.
§6
Styret leder foreningens virksomhet. Det sørger for at foreningens midler oppbevares på betryggende måte,
og avgjør til hvilke bestemte formål disse midler skal anvendes med den begrensning som framgår av § 1.
Særlig vidtrekkende disposisjoner bør dog forelegges årsmøtet til avgjørelse. Foreningen forpliktes ved
underskrift av leder og ett styremedlem, evt. kasserer.
Foreningen er registrert i Enhetsregisteret med org.nr. 896 096 842.
§7
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen 1.mars. Regnskapet avsluttes pr. 31.12,
slik at regnskapsåret følger kalenderåret. Innkalling til årsmøtet skjer med minst 10 dagers varsel skriftlig til
medlemmene med angivelse av dagsorden, eller ved annonser i pressen.
§8
På årsmøtet behandles følgende saker:
a) Styrets beretning for virksomheten siden forrige årsmøte
b) Revidert regnskap for samme periode
c) Styrets godtgjørelse bestemmes av årsmøtet etter forslag fra valgkomitéen
d) Valg av styre med varamedlemmer som angitt i § 3, revisor, valgkomité på tre medlemmer, samt øvrige
faste komitéer som anses nødvendige. Valgkomiteen velges slik at ett medlem går ut hvert år.
Saker som skal fremlegges for årsmøtet, må være innsendt til styret senest en uke før årsmøtet.

§9
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 50 medlemmer av foreningen
skriftlig ber om det.
§ 10
Alle saker, så vel i styret som på årsmøtet, avgjøres med alminnelig flertall, dog med unntak av
vedtektsendringer og beslutning om oppløsning. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget, dog ikke ved
valg hvor det i tilfelle foretas loddtrekning.
§ 11
Endringer i disse vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3
flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer. Forslag til endringer skal gjøres kjent samtidig med
innkalling til årsmøtet.
§ 12
Oppløsning av venneforeningen kan på samme måte som vedtektsendringer bare skje på ordinært eller
ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning blir besluttet skal foreningens midler overdras til
stiftelsen Domkirkeodden. Stiftelsen kan ikke disponere disse midler før to år etter oppløsningen av
venneforeningen.

