Vedtekter for Freimarkas venner.

§1 Formål. Freimarkas venner er en frivillig og uavhengig organisasjon. Foreningens formål er å være
med på å utvikle Freimarka som rekreasjons- og friluftsområde for alle som er glade i å ferdes ute i
naturen. I samarbeid med grunneiere, Kristiansund kommune og andre ønsker vi å være med på
planlegging, bygging og vedlikehold av turveier og stier på Freiøya.
§2 Medlemskap. Alle som er interessert i å utvikle Freimarka til et godt friluftsområde kan være
medlemmer. Dette gjelder også grunneiere, bedrifter og andre organisasjoner.
§3 Styret. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. I tillegg skal det
velges to varamedlemmer.
§4 Kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
§5 Valgkomite. Valgkomiteen består av tre personer som velges for tre år med rullering slik at et
medlem går ut hvert år. Det tredje året medlemmet sitter fungerer han/hun som leder for
valgkomiteen.
§6 Årsmøtet. Årsmøtet er Freimarkas venners øverste myndighet. Årsmøtet avholdes innen
utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet skal skje senest 3 uker før årsmøtet. Forslag til årsmøtet
må foreligge 14 dager før årsmøtet.
Sakliste for årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg av møteleder og referent. Valg av to til å skrive under møteboka
Godkjenning av sakliste og innkalling
Årsberetning
Regnskap
Arbeidsplan for kommende år
Budsjett med fastsetting av kontingent
Valg av styreleder
Valg av nestleder
Valg av kasserer
Valg av sekretær
Valg av styremedlem
Valg av to varamedlemmer
Valg av revisor
Valg av et medlem til valgkomiteen

§7 Vedtektsendring. Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Endringsforslag må
foreligge styret 14 dager før årsmøtet.
§8 Oppløsning. Oppløsning av Freimarka venner må behandles av et ekstraordinært årsmøte. Ved
oppløsning av Freimarkas venner, overdras aktiva til et formål som årsmøtet fastsetter.
Vedtatt ved stiftelsesmøte 26. november 2015

