VEDTEKTER
ORGANISASJONEN LANDSBYEN
Vedtatt på Organisasjonen Landsbyens årsmøte 05.06.2013.

§1 Navn
§2 Formål
§3 Medlemskap
§4 Eiendomsrett
§5 Bruk og utleie

§0 Definisjoner

Organisasjonen Landsbyen:
Landsbyen:
Simpelt flertall:
Kvalifisert 2/3 flertall:

§6 Årsmøtet
§7 Votering
§8 Styret
§9 Oppløsning
§10 Endringer

Foreningens navn.
Stedet Landsbyen i Holtålen.
Flere stemmer for enn mot. Avholdende stemmer teller ikke.
Mer enn 2/3 av de tilstedeværende stemmer for.

§1 Navn

Foreningens navn er "Organisasjonen Landsbyen".

§2 Formål
2.1 Organisasjonen Landsbyen har som formål å opprette og drive en landsby i middelalder-stil i
Midt-Norge. Organisasjonen Landsbyen skal gjennom dette være med på å fremme aktiviteter for
personer med interesse for levende rollespill og andre kulturelle arrangement med historisk preg.
2.2 Organisasjonen Landsbyen skal være en ikke-kommersiell organisasjon der overskudd fra
enkeltarrangementer skal benyttes til å utvikle Landsbyen.

§3 Medlemskap
3.1 Enhver privatperson eller gruppe som støtter Organisasjonen Landsbyens formål kan tegne
medlemskap.
3.2 Medlemskapet følger kalenderåret, og er bare gyldig dersom man har betalt kontingent som
fastsatt av årsmøtet.
3.3 Støttemedlemskap til forhøyet kontingent fastsatt av årsmøtet følger samme regler og gir
samme rettigheter som vanlig medlemskap.

§4 Eiendomsrett
4.1 Organisasjonen Landsbyen har eiendoms- og bruksrett til alle bygninger og konstruksjoner som
er oppført på foreningens område.
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4.2 Enkeltmedlemmer eller grupper kan søke Organisasjonen Landsbyen om å få oppføre bygg eller
konstruksjoner på foreningens område. Søknaden skal utformes etter instruks fra styret og i tråd
med kravene til byggesøknad til kommunen dersom dette er nødvendig. Bruk av byggene skal
nedfelles i en egen avtale mellom Organisasjonen Landsbyen og de ansvarlige for bygget.
4.3 Spesielle avtaler om lagring av utstyr og delvis stenging av bygg satt opp av enkeltmedlemmer
eller grupper kan inngås med styret.
4.4: Organisasjonen Landsbyen tar ikke økonomisk ansvar for inventar eller eiendeler tilhørende
enkeltmedlemmer/organisasjoner som oppbevares i Landsbyen.

§5 Bruk og utleie
5.1 Foreningens styre inngår avtaler med grupper eller enkeltpersoner som ønsker å leie
Landsbyen.
Slike avtaler skal inneholde en pris på utleie fastsatt av styret.
5.2 Alle leietagere og brukere forplikter seg til å overholde "Reglement for brukere av Landsbyen".
Brudd på bestemmelser i denne kan føre til påslag i leiepris eller andre tiltak.

§6 Årsmøtet
6.1 Årsmøtet er foreningens øverste organ, og eneste ankeinstans for styrets avgjørelser.
6.2 Årsmøtet avholdes en gang i året, i løpet av første kvartal.
6.3 Alle medlemmer i Organisasjonen Landsbyen har en – 1 – stemme på årsmøtet.
Medlemmer som ikke kan delta på årsmøtet kan sende en fullmakt med et annet medlem. En
fullmakt er et skriftlig, signert dokument som gir et navngitt medlem med stemmerett rett til å
benytte den ikke-møtende sin stemme på årsmøtet. En fullmakt kan ikke begrenses eller bindes til
bestemte stemmemåter. Ingen andre former for fullmakter eller forhåndsstemmer kan godkjennes.
Et medlem som møter etter å ha gitt andre en fullmakt kan trekke tilbake fullmakten på stedet.
Stemmer som allerede er avgitt med fullmakten kan ikke endres. Et møtende, stemmeberettiget
medlem kan maksimalt ha tre fullmakter i tillegg til sin egen stemme. Alle fullmakter må være
forelagt styret innen møtet er satt.
6.4 Årsmøtet skal kunngjøres medlemmene med minst en måneds varsel. Innkalling til årsmøtet
skal sendes ut senest to uker før møtet, og inneholde dokumentasjon i tråd med §6.7 og §6.9.
Innkallingen skal også kunngjøres på foreningens nettsider samme dato.
6.5 Regnskap skal oversendes revisor senest tre uker før årsmøtet for godkjenning.
6.6 Forslag til endringer i vedtektene må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Senere
forslag kan kun være presiseringer av allerede innkomne forslag.
6.7 Ordinært årsmøte skal inneholde følgende saker:
•
Godkjenning av innkalling
•
Valg av møteleder, referent, tellekorps og ordstyrer
•
Godkjenning av fullmakter og tale- og forslagsrett for ikke-medlemmer
•
Årsberetning
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•
•
•
•
•
•
•
•

Regnskap
Ankesaker
Vedtektsendringer
Planer for neste år
Budsjett for neste år
Andre innkomne forslag
Valg av styre, valgkomité og revisor
Eventuelt

6.8 Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles av styret hvis 10% av medlemmene krever det, eller
hvis styret ønsker det. Ekstraordinært årsmøte skal bare benyttes for å behandle saker av stor
økonomisk betydning, av konstitusjonell karakter og/eller saker der en styreavgjørelse ønskes
anket. Alle andre saker skal behandles på ordinært årsmøte.
6.9 Ekstraordinært årsmøte skal inneholde følgende saker:
•
Godkjenning av innkalling
•
Valg av møteleder, referent, tellekorps og ordstyrer
•
Godkjenning av fullmakter og tale- og forslagsrett for ikke-medlemmer
•
Ankesaker
•
Økonomiske saker
•
Eventuelle valg
•
Eventuelt

§7 Votering
7.1 Alle voteringer avgjøres med simpelt flertall, med unntak for bestemmelsene i §9.1, §10.1 og
§10.2 som har egne flertallskrav.
7.2 Votering skal foregå skriftlig dersom minst ett medlem krever det. Alle personvalg skal
gjennomføres med skriftlig votering.
7.3 Voteringsrekkefølge settes opp av møteleder etter følgende retningslinjer:
- Det mest ytterliggående forslaget settes opp mot resten, Strykningsforslag behandles
generelt før endringsforslag som behandles før tilleggsforslag.
- Forslag som ikke lenger er relevante som en konsekvens av voteringen faller automatisk
bort.
7.4 I personvalg der det skal velges en person, men det er to eller flere kandidater, skal kandidatene
få anledning til å presentere seg før man går til votering.
7.5 I personvalg der det skal velges flere personer, kan hver stemmeberettiget stemme på inntil det
antall personer som skal velges. Ved stemmelikhet avholdes det en egen valgrunde mellom de
kandidater som oppnådde stemmelikhet.
7.6 Valg av medlemmer til styret gjennomføres som separate personvalg. De to varamedlemmene
velges samlet.

§8 Styret

8.1 Styret velges av årsmøtet.
8.2 Styret har fem medlemmer og to varamedlemmer som alle skal være fylt 18 år.
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8.3 Styret består av leder, kasserer og arbeidsleder, samt to styreposter som avgjøres av årsmøtet.
Ved permanent frafall kompletterer styret seg fra varamedlemmene, kan rekonstituere seg selv, og
kan selv finne nye varamedlemmer.
8.4 Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede, en av disse må være
enten leder eller arbeidsleder.
8.5 Det skal til enhver tid foreligge en styreinstruks som beskriver de enkelte styremedlemmenes
arbeidsoppgaver. Styreinstruksen vedtas og endres av årsmøtet.
8.6 Styret skal sørge for den daglige driften av foreningen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset
til:
1.
Å påse at regnskap føres i henhold til god regnskapsskikk.
2.
At styreprotokoll over vedtak er skikkelig ført og tilgjengelig for foreningens medlemmer.
3.
At foreningens medlemmer er informert om viktige avgjørelser via foreningens nettsider.
4.
At eksterne parter holdes løpende orientert om saker de berøres av.
5.
Å leie ut Landsbyen til grupper eller enkeltpersoner i tråd med foreningens formålsparagraf
og andre bestemmelser om utleie.
8.7 Styret har ikke anledning til å forplikte Organisasjonen Landsbyen i saker av stor økonomisk
betydning og andre store saker. Styret skal legge slike saker fram for et årsmøte til beslutning.

§9 Oppløsning
9.1 Organisasjonen Landsbyen kan kun oppløses av årsmøtet der minst 50% av medlemmene
(deriblant minst 50% av styremedlemmene) er til stede. Dersom færre enn 50% av medlemmene er
til stede, kan det kun fremmes et forslag om oppløsning. Deretter avholdes et ekstraordinært
årsmøte tidligst en måned senere der oppløsning kan vedtas uavhengig av antall fremmøtte.
9.2 Ved oppløsning må årsmøtet også fatte vedtak om hvordan avhending av verdier skal skje. Så
langt det er mulig skal avhending gå til grupper eller personer som kan nyttiggjøre seg verdiene til
formål som er i overenstemmelse med Organisasjonen Landsbyens egen formålsparagraf.

§10 Vedtektsendringer
10.1 Vedtektene kan endres av årsmøtet med kvalifisert 2/3 flertall. Vedtektsendringer trer i kraft
umiddelbart etter at møtet lukkes.
10.2 Unntatt fra dette er §2 og §9, som kun kan endres med kvalifisert 2/3 flertall på 2 påfølgende
årsmøter.
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