
VEDTEKTER FOR LILLESAND BY- OG SJØFARTSMUSEUMS VENNER

Vedtatt på ekstraordinert årsmøte 20.4.2015

 
Foreningens navn er: Lillesand by- og sjøfartsmuseums venner.

Foreningens formål er å støtte Lillesand by- og sjøfartsmuseum økonomisk og praktisk for derved å
stimulere og imøtekomme den allmenne interesse for museets arbeidsområde

Medlemskap: 

a) Alle som har interesse for museumssaken kan bli personlige medlemmer.
Kontingenten fastsettes på årsmøtet.

b) Bedrifter, foreninger og organisasjoner kan opptas som kollektive medlemmer.
Kontingent avgjøres av styret i venneforeningen i hvert enkelt tilfelle.

c) Livsvarig medlemskap utgår, men slik at de som allerede er livsvarige medlemmer
beholder dette.

 
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og to varamedlemmer som velges av årsmøtet. Blant
styremedlemmene må minst en representere Museumsbutikken, en representere det øvrige frivillige
arbeidet ved museet og om mulig en representere museets eksterne samarbeidspartnere.

Styret representerer foreningen utad og tar seg av den vanlige driften av foreningen. Saker av stor
betydning må forelegges årsmøtet til eventuell vedtakelse. Spørsmålet om en sak er av stor betydning
avgjøres av styret med alminnelig flertall. Styret konstituerer seg med nestleder, sekretær og kasserer
på første styremøte etter årsmøtet.
Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer møter. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Styrets leder innkaller til styremøter. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for 2 år av gangen, slik
at henholdsvis to og tre medlemmer stiller til valg hvert år. Lederen velges for 1 år av gangen. Også
varamedlemmer velges for 1 år av gangen. Varamedlemmer innkalles til alle styremøter med
stemmerett ved frafall.

 
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet og ekstraordinært
årsmøte skjer ved kunngjøring i minst en avis og minst med tre ukers varsel. Om mulig varsles
medlemmene pr. e-post. Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende
minst to uker på forhånd. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene seinest en uke
før årsmøtet. Den skal være tilgjengelig på museets hjemmeside og på de sosiale medier styret finner
formålstjenelige. Medlemmene kan også hente saksliste på museet. Årsmøtet velger en valgkomite
på tre medlemmer. Valgkomiteen utgjøres av tre medlemmer fra de frivillige virksomhetene: 1
representant fra Museumsbutikken, 1 representant fra en av dugnadsgruppene og 1 fra de vanlige
medlemmene.
Årsmøte skal behandle:

Årsrapport
Revidert regnskap
Budsjett
Valg av styre, styreleder og valgkomite
Valg av revisor
Fastsettelse av kontingenten
Innkomne saker

 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom minst ti navngitte medlemmer eller et styreflertall
krever det og må bekjentgjøres med tre ukers varsel.

 
Testamentarisk gave fra Sigrid Magnus. Museet mottok i juli 1992 testamentarisk gave på
kr.142.681,- fra avdøde Sigrid Magnus. Gaven, som har egne statutter datert 19.november 1992, ble
satt inn på egen konto i bank.

Disponering av midler. Foreningens leder og kasserer disponerer i fellesskap over konto for
testamentarisk gave fra Sigrid Magnus. Øvrige konti disponeres av leder og kasserer hver for seg.
Konto for butikksalg disponeres av butikksjefen som også fører regnskap for butikken.

Revisjon: Foreningens regnskap føres av en regnskapskyndig person. Revisjonen utføres av en
autorisert revisor som velges av årsmøtet.

Endring av vedtekter: Foreningens vedtekter kan endres av årsmøtet etter forslag for styret eller fra
ett eller flere medlemmer når minst 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på årsmøtet er enig i
endringen. Endringsforslag må være innkommet til styret innen to uker før årsmøtet.

Oppløsning av foreningen: Foreningen kan oppløses på ordinært eller ekstraordinært årsmøte dersom
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minst ¾ av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene er enig i dette.

Dersom foreningen opphører skal dens midler tilfalle Lillesand by- og sjøfartsmuseum.

 
Vedtekter vedtatt 20. april 2015 på årsmøtet i Lillesand by- og sjøfartsmuseums Venner, 
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