Vedtekter for
Fåberg og Lillehammer historielag
organisasjonsnummer 989 704 656,
vedtatt på årsmøtet 6. mars 2016

1. Formål
Fåberg og Lillehammer historielag ble stiftet som Fåberg Historielag 2. juli 1929. Lagets
formål er å vekke interesse for og verne om minner fra den gamle kulturen i bygd og by.
2. Medlemskap
Alle som betaler fastsatt kontingent er medlemmer av laget. Æresmedlemmer er fritatt for
kontingent.
3. Årsmøte
a. Årsmøte holdes innen utgangen av mars hvert år.
b. Innkalling til årsmøtet skjer i lokalavis eller ved skriftlig melding til medlemmene,
minst to uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt
styret innen den frist styret har satt i innkallingen.
c. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer møter. For hvert
familiemedlemskap kan inntil to personer delta på årsmøtet med fulle medlemsretter.
Hvis ikke mange nok møter, skal styret kalle inn til nytt årsmøte, som er vedtaksført
uansett antall møtende medlemmer.
d. Ekstraordinært årsmøte skal holdes om styret vedtar det eller om minst 15
medlemmer skriftlig krever det. Innkalling og kunngjøring skjer som for ordinært
årsmøte.
e. På ordinært årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan det gjøres vedtak bare i de saker
som er ført opp i innkallingen. Det kan dessuten gis orienteringer om årsmøtet ikke
motsetter seg det.
f.

Saker vedtas med vanlig flertall, unntatt saker som nevnt i punkt 5 og 6. Ved
stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget, bortsett fra ved personvalg hvor
utfallet avgjøres ved loddtrekning.

g. Saker på ordinært årsmøte:
1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen.
2. Valg av møteleder, referent, to til å skrive under årsmøteprotokollen sammen
med referenten, og tellekorps.
3. Styrets melding om virksomheten.
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4. Regnskap vedlagt revisors uttale.
5. Eventuelle forslag innkommet til styret (jf. punkt 3 b.) eller kunngjorte forslag
fra styret utenom de sakene som er spesielt nevnt her.
6. Eventuelle forslag om vedtektsendringer.
7. Aktiviteter kommende år og budsjett til uttale.
8. Eventuell endring i godtgjøring til styret.
9. Medlemskontingent for neste år.
10. Valg. Valg skal skje skriftlig når noen ber om det.
Styre:
 leder (velges vanligvis for to år),
 fire andre styremedlemmer (velges vanligvis to hvert år for to år) og
 to varamedlemmer (velges for ett år).
Årsmøtet velger også:
 Revisor og vararevisor for ett år.
 Valgkomité på tre medlemmer velges for ett år.
Om suppleringsvalg er nødvendig, skal det være for resten av opprinnelig
valgperiode.
4. Styret
Styret leder lagets arbeid, iverksetter vedtak fra årsmøtet, og avgjør saker det ikke finner
nødvendig å legge fram for årsmøtet.
Styret velger nestleder, sekretær og kasserer for ett år om gangen.
Styret kan velge utvalg for spesielle oppgaver.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet er det forslaget vedtatt som lederen har stemt for.
5. Vedtektsendring
Skal ei endring av vedtektene bli vedtatt, må minst 2/3 av de avgitte stemmene være for
endringsforslaget.
6. Sammenslåing eller avvikling
Eventuelt forslag om å legge ned historielaget eller om å gå sammen med andre lag, må
ha minst 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet for å bli vedtatt.
Blir laget vedtatt avviklet, skal årsmøtet også vedta disponering av lagets midler.
Blir laget nedlagt ved passivitet, skal lagets midler, samlinger og arbeider oppbevares av
Opplandsarkivet, eventuelt fylkesarkivet. Hvis laget gjenopptar sin virksomhet innen ti
år, skal eiendelene leveres tilbake. Er laget ikke i drift igjen innen ti år, tilfaller
eiendelene arkivet.
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