FORENINGEN FOR BARN OG UNGES VEL I HØLEN - ORG.NR. 971 425 202

VEDTEKTER FOR
«FORENINGEN FOR BARN OG UNGES VEL I HØLEN»
§1 Navn organisasjonsform og lokalisering
Foreningens navn er: Foreningen for barn og unges vel i Hølen.

Foreningen er en selvstendig uavhengig forening med ideelt formål. Foreningen har
organisasjonsnummer 971 425 202 og er lokalisert i Hølen, Vestby kommune.
Foreningen vil til enhver tid ha styreleders adresse.
§ 2 Formål
Midlene skal komme barn og unge i Hølen til gode.
§ 3 Støtte og bistand
Foreningen kan yte økonomisk støtte til enkeltsaker, eller til personer, lag eller
organisasjoner som arbeider for barn og unge i Hølen.
Hølen og Såner Vel tildeles kr 20 000,- pr år til aktiviteter og arrangementer rettet mot barn.
Rammer for tildeling og søknadsfrist annonseres årlig med oppslag på oppslagstavle i Hølen,
i lokalavis, i barnehagen og på Facebook.
§ 4 Medlemmer
Alle som har bostedsadresse Hølen, har møte- og stemmerett ved generalforsamling og er
valgbare til foreningens styre. Maksimalt én stemme/styremedlem per familie.
§ 5 Styret
Foreningens styre skal bestå av fire til seks medlemmer, som velges for en periode på to år
av gangen og som kan gjenvelges. Nye styremedlemmer velges på
årsmøte/generalforsamling.
Styrets leder velges av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg selv med nestleder,
kasserer, sekretær og inntil 3 styremedlemmer.

Styret treffer vedtak i styremøte som holdes ved behov eller når minst to styremedlemmer
ber om det. Hvert styremedlem har en stemme. Ved stemmelikhet teller styreleders, eller i
styreleders fravær; møteleders stemme dobbelt. Styret skal skrive og arkivere møtereferat.

Ved saker hvor et styremedlem anser seg inhabil skal vedkommende avholde seg fra å
stemme. Habilitet vurderes slik at et styremedlem ikke anses inhabilt til å stemme for støtte
til andre foreninger selv om styremedlemmet er medlem av vedkommende forening.
Hvis styret anser seg inhabilt til å ta beslutning skal saken forelegges årsmøtet. Saker om
støtte som overskrider kr 30.000,- skal også alltid forelegges årsmøtet.

FORENINGEN FOR BARN OG UNGES VEL I HØLEN - ORG.NR. 971 425 202

Styreverv er ulønnet.
§ 6 Signatur
Styrets leder og ett styremedlem i felleskap har rett til å signere på foreningens vegne.
§ 7 Årsmøte
Innkalling til årsmøte skal skje med minst 2 ukers skriftlig varsel med oppslag på
oppslagstavle i Hølen, samt i lokalavis (fortinnsvis Vestby Avis), hvor det angis hvor
saksliste og dokumenter er tilgjengelig.
Årsmøtet skal behandle følgende:
1. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Styrets årsberetning.
4. Godkjennelse av regnskap og orientering om budsjett.
5. Valg av styreleder og styremedlemmer.
6. Valg av revisor. Revisor velges for 2 år ad gangen.
7. Eventuelle forslag om vedtektsendring.
8. Eventuelt forslag om oppløsning.
9. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling.
Årsmøtet treffer vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte medlemmer.

§8 Regnskap/revisjon
Foreningen skal ha en kasserer og kan benytte autorisert regnskapsfører til å føre
regnskapet dersom styret finner det hensiktsmessig.
§9 Vedtektsendringer – oppløsning
Foreningens formål kan ikke endres.

Vedtektsendringer må godkjennes av årsmøtet med minst 2/3 av fremmøtte.
Oppløsning kan skje ved 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøte/generalforsamling.
Eventuelle gjenværende verdier i foreningen skal komme barn og unge i Hølen til gode,
dersom foreningen besluttes oppløst.
***

Vedtektene ble vedtatt på årsmøte den 27.02.2013 og avløser tidligere
vedtekter for foreningen.

