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BYGD FOR LIVET  
Vedtekter  
 
 
Foreningens visjon: 
 
Å arbeide for, samle og stimulere positiv aktivitet i bygda og derved gjøre 
Innlandet til et godt bosted og ei bygd attraktiv for tilflytting. 

§ 1 Formål 
Foreningen skal støtte positiv aktivitet som gjør bygda til et godt bosted og skal være et forum for det 
som skjer og et organ der spørsmål som gjelder bygda og bygdas utvikling kan utvikles, 
diskuteres og behandles. Foreningen skal være en ressurs for innbyggerne, lag og foreninger og en 
informasjonskanal innad og utad.  

 
§ 2 Ansvar 
Foreningen er en selvstendig juridisk enhet. Medlemmene har ingen personlig ansvar for foreningens 
forpliktelser.  

 
§ 3 Medlemmer 
Alle kan være medlemmer i foreningen. Medlemmer over 15 år har stemmerett og er 
valgbare til tillitsverv i foreningen.  

 
§ 4 Kontingent 
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis innen utgangen av juni måned. 
Medlemmer som skylder kontingent for mere enn ett år, har ikke stemmerett eller andre 
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen 
før skyldig kontingent er betalt. 

     
§ 5 Styret 
Styret består av leder og fire styremedlemmer, samt inntil 3 varamedlemmer. Styret har anledning til å 
komplettere styret ved behov. 

      

§ 6 Arbeidsår og forpliktelse 
• Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Foreningen forpliktes av styreleder og ett 

styremedlem.  
 
 
§ 7 Ordinært årsmøte 
Årsmøtet er foreningens øverste organ, og skal avholdes innen 31. mars hvert år. Innkalling skjer med 
minst 
3 -tre- ukers varsel. Saker må være styret i hende senest 14 virkedager før årsmøtet avholdes. 
Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 -en- uke før årsmøtet. 
Årsmøtet kan invitere andre personer evt. media til å være til stede. 
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mere enn en stemme, og 
stemmegivning kan skje ved fullmakt. For at et vedtak skal være gyldig, må det være truffet med 
vanlig flertall av de avgitte stemmene, med mindre annet er bestemt. Det kan kreves skriftlig 
avstemming. 
Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 

' 

Årsmøtet skal: 
l. Godkjenning av innkallingen 
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Valg av 2 personer til å underskrive møteprotokollen 
4. Behandle revidert regnskap fra siste kalenderår 
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5. Godkjenne årsmeldingen 
6. Behandle styrets innstilling i innkomne saker 
7. Fastsette kontigent 
8. Valg av: 

• Styreleder for l år 
• To styremedlemmer for 2 år 
• To varamedlemmer for 2 år 
• Valgkomite og revisor for 2 år 
• Årsmøtet gir styret fullmakt til å konstituere seg på første styremøte. 

•  
 
§ 8 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes når innkomne saker, eller når minst 10 stemmeberettigede 
medlemmer krever det. Innkalling og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter. 
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. 
 
§ 10 Oppløsning 
Ved oppløsning velges et avviklingsstyre på tre personer som etter innkomne søknader 
fordeler foreningens aktiva til formål som er til det beste for bygda. 

•  
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