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§1

Foreningens formål er å bistå Stiftelsen M/S Hvaler (heretter kalt stiftelsen) i
dens arbeid med å restaurere, vedlikeholde og sikre fremtidig drift av den
gamle rutebåten M/S Hvaler.

§2

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer. 5 valgt av årsmøtet, samt
stiftelsens styreleder. De valgte styremedlemmene velges for 1-2 år av
gangen, slik at halve styret er på valg hvert år. Styresaker avgjøres ved
vanlig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

§3

For å være medlem av venneforeningen må kontingenten være betalt.

§4

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§5

Foreningens organer er Årsmøtet og Styret, der årsmøtet er høyeste
myndighet.

§6

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mai.
Når minst 3 styremedlemmer krever ekstraordinært årsmøte, eller minst 1/4
av medlemmene skriftlig krever det, skal ekstraordinært årsmøte avholdes så
raskt som mulig. Innkalling skjer med 3 ukers varsel.
Når det inntreffer omstendigheter som ikke tillater at ordinært årsmøte kan
avholdes innen fristen, kan styret bestemme at møtet avholdes digitalt, på et
senere tidspunkt, eller i ytterste konsekvens avlyses. Ved avlysning fortsetter
styrets virkeperiode til neste årsmøte har valgt nytt styre.
Årsmøtesaker skal bl.a. være:
1. Åpning
2. Velge møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
3. Godkjenne årsmøteinnkalling og saksliste
4. Godkjenne årsberetning
5. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning
6. Behandle innkomne forslag
7. Motta valgkomiteens innstilling og velge:
◦ Styrerepresentanter
◦ Revisor
◦ Valgkomité

Innkomne forslag må være kommet inn til styret minst 14 dager før årsmøtet for å
kunne bli behandlet. På årsmøtet kan kun medlemmer med minst 3 mnd medlemskap
stemme.
forts.

§7

Oppløsning av foreningen kan bare skje ved vedtak på årsmøtet eller
ekstraordinært årsmøte, og må ha tilslutning fra minst 2/3 av de
tilstedeværende stemmeberettigede.

§8

Ved oppløsning av foreningen skal foreningens aktiva tilfalle Stiftelsen.

§9

Vedtektsendringer kan gjøres på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte, og
krever tilslutning fra minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede.

