Vedtekter for Stor-Elvdal Historielag
Vedtatt 1986
Endret i årsmøte 2008
Endret i årsmøte 2018

§ 1 Navn
Lagets navn er Stor-Elvdal Historielag.
§ 2 Formål
Laget har til formål å samle og verne kulturminner fra tidligere tider. Laget skal arbeide for økt interesse for
kulturvern, dokumentere og formidle kunnskap om bygdas fortid. Laget skal stå som medlem av Landslaget for
lokalhistorie.
§ 3 Møterettigheter
3.1. Alle som har betalt medlemskontingent har forslagsrett, og tale- og stemmerett på årsmøter. De er også
valgbare til styreverv.
3.2. På styremøter har kun valgte styremedlemmer møterettigheter.
§ 4 Styret
4.1. Laget skal ledes av et styre som består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem.
4.2. Styret har to varamedlemmer som møter med fulle rettigheter, etter innkalling når en eller flere av de
valgte medlemmene har forfall.
4.3. Styret har ansvar for virksomheten mellom årsmøtene, og at årsmøtevedtak blir satt ut i livet.
4.4. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer møter.
4.5. Styresaker vedtas med simpelt flertall.
4.6. 3 styremedlemmer kan forlange at det innkalles til styremøte.
4.7. Styret skal føre referat fra styremøtene.
4.8. Styret skal fremlegge en årsberetning for årsmøtet. Denne skal kortfattet og presist gjenspeile driften i
Historielaget for det året som det rapporteres for.
§ 5 Årsmøtet
5.1. Driftsåret følger kalenderåret.
5.2. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars.
5.3. Det skal innkalles til årsmøte ved annonsering i relevante media og ved oppslag. Innkalling skal skje med
minst 21 dagers varsel. Saker som medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet, må være styret i hende
senest 14 dager før årsmøtet.
5.4. 3/5 av styret eller minst 10 medlemmer, kan forlange at det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
5.5. Følgende saker behandles av årsmøtet:
 Godkjenning av innkalling.
 Valg av møteleder
 Valg av referent
 Valg av 2 medlemmer til å skrive under referatet.
 Årsberetning.
 Innkomne forslag.
 Revidert regnskap og Revisjonsberetning.
 Valg.
5.6. Frist for annonsering av ekstraordinært årsmøte er minst 10 dager før møtet.
Ekstraordinært årsmøte i Stor-Elvdal Historielag, skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller
kravet om innkalling av årsmøtet. Saken (e) skal fremgå av innkallingen.
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§ 6 Valg
6.1. Det er ønskelig med en rimelig kjønnsfordeling og geografisk spredning fra kommunen blant
medlemmene i styret.
6.2. Styre- og varamedlemmer velges for 2 år, leder og nestleder skal ikke velges samme år.
6.3. Det skal velges 2 revisorer med 2 års funksjonstid.
6.4. Årsmøtet velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer med 3 års funksjonstid, siste året som leder.
6.5. Hvis det foreligger flere forslag til et verv, skal det foretas skriftlig valg.
6.6. Styret kan utnevne ansvarlige kontaktpersoner for aktiviteter, disse rapporterer til styret.
§ 7 Økonomi
7.1. Regnskapsåret følger kalenderåret.
7.2. Lagets midler skal være plassert i bank. Styret disponerer lagets midler etter disse vedtekter og eventuelle
retningslinjer vedtatt av årsmøtet.
7.3. Lagets eiendeler disponeres av styret.
7.4. Styrets økonomiske fullmakter
a. Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige innkjøp for å opprettholde den daglige driften. Herunder
også fullmakt til å gi nøkterne gaver i spesielle anledninger internt, og til for eksempel eksterne
foredragsholdere.
b. Styret gis fullmakt til å vedta bevilgninger i enkeltsaker om støtte, med inntil kr. 5 000,- i hvert tilfelle.
Bevilgningene kan kun gå til lokalhistoriske formål.
c. Utgifter utover dette skal godkjennes av årsmøtet.
7.5. Styret har ansvar for at laget har forsikring for eiendeler, og aktiviteter som krever dette, for eksempel
ved droneflyging.
§ 8 Vedtektsendring
Disse vedtektene kan bare endres av årsmøte med minst 2/3 flertall.
§ 9 Oppløsing
9.1 Vedtak om oppløsing av Stor-Elvdal Historielag, kan bare skje med 2/3 flertall i to påfølgende ordinære
eller ekstraordinære årsmøter. Sak om oppløsing skal gå fram av innkallingen.
9.2 Er laget vedtatt oppløst, skal det velges et styre for å forvalte lagets midler, det skal bestå av tre
medlemmer som skal forvalte lagets eiendommer slik at verdiene blir ivaretatt på beste måte. Det skal
også velges to varamedlemmer. Styret erstatter selv styre- eller varamedlemmer dersom dette blir
aktuelt, slik at det til enhver tid er et riktig antall styremedlemmer og varamedlemmer.
9-3 Det skal føres protokoll.
9.4 Styret kan få dekket utgifter knyttet direkte til forvaltningen av lagets midler.
9.5 Hvis det etter 10 år ikke er etablert et nytt historielag i kommunen skal lagets eiendeler tilfalle Stor-Elvdal
Museum Nystu Trønnes.
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