VEDTEKTER GJERSTAD HISTORIELAG
1. Gjerstad Historielag (GH) har som formål å skape engasjement og interesse
for lokalhistorie og bidra til å ta vare på våre kulturminner.
2. Medlem av GH er alle som har betalt medlemskontingenten.
3. GH har et styre med 7 medlemmer og 4 vararepresentanter. Årsmøtet velger
hvert år styre slik:
Leder for 1 år.
6 medlemmer velges for 2 år. 3 medlemmer er på valg hvert år.
4 vararepresentanter for 1 år.
Valgkomiteen består av 1 leder og 2 medlemmer og velges for 3 år. En hvert
år.
Revisor velges for 1 år.
Styret velger selv kasserer, nestleder og sekretær.
Styret har fullmakt til å kjøpe eksterne tjenester og oppnevne personer til å
representere laget. Alle styrevedtak fattes med simpelt flertall.
Maksimal funksjonstid for leder og styremedlemmer er 8 år.
4. Styret oppnevner komiteer og ressurspersoner etter behov. Representanter fra
komiteene blir ved behov innkalt til deltagelse i styremøter.
5. Styret vedtar til enhver tid gjeldende medlemskap i aktuelle lag og foreninger
6. Styret har fullmakt til å disponere inntil 25% av GH’s frie midler. Dette gjelder
både investeringer og avtaler som gir fremtidige forpliktelser. Saker som
krever fullmakt utover dette skal fremmes for årsmøtet eller ekstraordinært
årsmøte.
Leder og nestleder har i fellesskap med sin signatur fullmakt til å signere
juridisk bindende dokumenter for GH. Før slik signering skal det foreligge
styrevedtak i saken. Dokumenter som gjelder løpende virksomhet signeres av
leder.
7. Årsmøte skal gjennomføres i mars / april hvert år. Invitasjon til årsmøte må
være gjort kjent minst 14 dager før møtet. Dagsorden for møte skal være:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av innkallingen
Valg av møteleder, møtereferent og to til å underskrive møteprotokollen.
Årsmelding.
Årsregnskap.
Årskontingent.
Valg.
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7. Orienteringer.
8. Innkomne forslag.
Frist for levering av forslag til styrets leder iht. dagsordens punkt 8 eller til
valgkomiteens leder for styrets sammensetning er 15. januar.
Dagsordens punkt 5 behandles dersom det er kommet forslag til endring.
Vedtak på årsmøte fattes med simpelt flertall.
Årsmøte er åpent for alle interesserte. Alle medlemmer som har betalt
kontingent har stemmerett.
8. GH kan legges ned dersom slikt forslag kommer iht. dagsordens punkt 8.
Minst 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene må stemme for
forslaget. Ved eventuell nedlegging skal det oppnevnes et eget avviklingsstyre
oppnevnt av årsmøte. Eiendeler og kontanter disponeres til tiltak iht formålet til
GH.
9. Vedtektene kan kun endres med 2/3 oppslutning på ordinært årsmøte.
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