Vedtekter
for
Seniornett Larvik
Vedtatt 15.02.2010
§1

Klubbens formål
Foreningens formål er å arbeide for seniorers deltagelse i IKT-samfunnet.

§2

Medlemskap
Alle som vil være med på å fremme klubbens formål kan bli medlem. Klubbens medlemmer er
personlige medlemmer av, og betaler kontingent til, Seniornett Norge. En andel av klubbmedlemmenes
kontingent tilfaller Seniornett Larvik. Alle medlemmer med postadresse Larvik regnes i utgangspunktet
som medlemmer i Larvik-klubben. Det er adgang for den enkelte til å reservere seg mot dette. Alle
medlemmer er registrert i Seniornett Norges medlemsregister.

§3

Årsmøtet
Årsmøtet er klubbens øverste organ og holdes innen utgangen av april måned. Styret innkaller til møtet
med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skjer ved annonse i Østlands-Posten og orientering på
Seniornett Larviks nettside. Forslag som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret senest 7 dager
før møtet. På det ordinære årsmøtet skal disse sakene behandles:


Konstituering (godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent og to til å undertegne
protokollen)

Årsberetning fra styret

Regnskapet for foregående år

Forslag til budsjett fremlegges

Forslag til medlemskontingent fremlegges og godkjennes

Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer

Valg av revisor og valgkomite

Innmeldte saker
Endret 14.02.2011
Årsmøtet ledes av styrets leder med mindre møtet velger en annen møteleder. Det skal føres protokoll
over alle saker som behandles og vedtak som treffes. Protokollen undertegnes av møtelederen og ett
tilstedeværende medlem som utpekes av årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst halvparten
av medlemmene krever det.
§4

Styret
Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets leder velges for ett år og
styremedlemmene for to år av gangen. Årsmøtet kan bestemme en annen valgt periode. Styret velger
selv sin nestleder, sekretær og kasserer.
Endret 14.02.2011
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til
stede. Avgjørelse i saker skjer med alminnelig stemmeflertall. Leder har dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
Leder forplikter Seniornett Larvik med sin underskrift.

§5

Medlemskontingent og kursavgifter
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent. For å dekke klubbens driftsutgifter, fastsettes i tillegg
kursavgift for det enkelte kurs som holdes. Det tas ikke sikte på å opparbeide overskudd.

§6

Vedtektsendring
Beslutning om vedtektsendring skal fattes av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§7

Oppløsning eller nedleggelse

Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedta å oppløse klubben og bestemme hvilke
veldedige formål foreningens midler skal tilfalle. Vedtak om oppløsning meldes til Seniornett Norge.

