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Forslag til årsmøtet 24. mars 2010 
 

VEDTEKTER FOR SKUIBAKKENS VENNER 
Vedtatt på årsmøte i Skuibakkens Venner den nn.nn.nnnn 

ENDRINGER ER MARKER MED UNDERSTREKET /RØDT 
 

§ 1 Navn og formål 
Skuibakkens Venner er en frittstående, uavhengig støtteforening basert på medlemskap.  
Foreningen skal ha som formål å ivareta og bevare de idrettslige og kulturhistoriske verdier som 
Skuibakken representerer som skihistorisk minnesmerke. Foreningen skal gjennom hopphistorisk 
forskning og aktivitet gjennom arrangementer sørge for at Skuibakken forblir et levende minnes-
merke, også for å kunne gi en meningsfylt impuls i nærmiljøet for skiidrettslige tiltak og annen 
fysisk og kulturell utfoldelse. Derigjennom med utgangspunkt i bakken skape arrangementer og 
aktiviteter til fremme av kultur, friluftsliv og natur- og kulturminne opplevelse og forståelse. 
 
§ 2 Arbeidsoppgaver 
Skuibakkens Venner skal arbeide for å bevare bakken i god teknisk stand som hoppbakke.  
 
Skuibakkens Venner skal legge forholdene til rette for at Skuibakken skal kunne bli brukt til ulike 
typer av arrangementer i samarbeid med andre organisasjoner og foreninger.  
 
§ 3 Medlemskap og kontingent 
Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og firmaer som vil fremme 
foreningens formål og som betaler en årskontingent fastsatt av årsmøtet. Kontingenten betales 
forskuddsvis. Medlemmer som skylder forfalt kontingent, har ikke stemmerett eller andre rettighe-
ter. Medlem som ikke har betalt på 2 år strykes. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før 
skyldig kontingent er betalt. 
 
§ 4 Organisasjon 
Årsmøtet er det øverste styrende organ for Skuibakkens Venner. Til ledelse av foreningens daglige 
drift oppnevner årsmøtet et styre og en revisor. Som bistand til styrets arbeid velger årsmøtet en 
rådgivende komité og andre komitéer som er hensiktsmessig for driften. Årsmøtet kan etter behov 
opprette/nedlegge avdelinger eller grupper, og avgjøre hvordan disse skal organiseres og ledes. Ad 
hoc grupper kan også opprettes av styret etter behov. Ledere av oppnevnte komitéer kan etter be-
hov innkalles til styremøte, og har da tale- og forslagsrett. 
 
Skuibakkens Venner hefter for alle komitéer, avdelinger og gruppers økonomiske forpliktelser, og 
ingen medlemmer kan inngå avtaler eller representere Skuibakkens Venner uten styrets godkjen-
ning. Alle sider ved foreningens ansvar og økonomi tegnes av styrets leder eller nestleder, samt et 
annet styremedlem.  
 
§ 4a Årsmøtet 
Årsmøtet er Skuibakkens Venners øverste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år fortrinnsvis 
innen 1. april. 
Innkalling. Styret innkaller til årsmøte med 14 dagers varsel. Innkallingen skjer skriftlig, ved 
post/e-post, til alle medlemmer. 
Saker. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt styret senest innen 1. 
mars 
 
§ 4b Ekstraordinære årsmøter 
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Ekstraordinære årsmøter holdes enten når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. Innkallingen skjer på samme måte som for ordinære 
årsmøter med minst 14 dagers varsel. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og fatte vedtak i saker som er angitt i innkallingen. 
 
§ 4c Dagsorden på årsmøtet 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Valg av ordstyrer og referent. 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3. Styrets årsberetning, regnskap og revisors beretning. 
4. Budsjett og kontingent. 
5. Styrets forslag til arbeidsprogram 
6. Saker som er angitt i innkallingen. 
7. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt ett til syv ytterligere styremedlemmer. 

Normal funksjonstid for styremedlemmer er to år. Valgene skal fortrinnsvis skje slik at to 
eller tre styremedlemmer er på valg hvert år. Hvis det ikke lykkes å få valgt angitte funk-
sjoner på et årsmøte, kan styret konstituere seg selv og bestemme hvilke verv som det er 
aktuelt å besette. 

8. Valg av en rådgivende komité. Den rådgivende komité konstituerer seg selv. 
9. Valg av revisor. 
10. Valg av valgkomité bestående av leder og to medlemmer. 

 
Møteledelse. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av 
Skuibakkens Venner. 
 
§ 4d Valg 
Valg av styret og den rådgivende komité 
Valgkomitéen fremlegger forslag til medlemmer av styret og den rådgivende komité.  
 
Valg av valgkomité 
Styret kan fremme forslag til valgkomité.   
Alle medlemmer velges for 2 år. 
 
Vedtak og stemmegivning. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. 
Ved votering i saker der det i innkallingen foreligger forslag til vedtak, kan det avgis stemme med 
skriftlig fullmakt fra stemmeberettiget. 
 
Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er angitt i innkallingen. 
Vedtak gjøres med simpelt flertall, unntagen endring av vedtektene som beskrevet i §10. 
 
§ 4e Styret 
Skuibakkens Venners styre er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
Styret har til oppgave å: 

1. Holde styremøte når lederen, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

2. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 

3. Etter behov og på eget grunnlag oppnevne komitéer, utvalg eller personer for spesielle 
oppgaver og utarbeide instruks for disse. 

4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til en-
hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 
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5. Innkalle til årsmøte og forberede alle saker som skal behandles. 

6. Representere foreningen utad. 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder samt minst tre av de øvrige styremedlemmene 
er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leder/nestleder sin 
stemme avgjørende. 

 

§ 4f Rådgivende komité. 
Årsmøtet velger blant egne medlemmer personer til den rådgivende komité. Den har til oppgave å 
fungere som en rådgivende resursgruppe, ide-generator, og koordinerende kontakt utad mv. Det 
skal legges vekt på at komitéens sammensetning ivaretar ulik kompetanse bl.a. fra områdene hopp-
teknisk, anlegg, kulturminne forvaltning, juridisk og økonomi. En rådgivende komité uttaler seg 
om saker som styret ønsker vurdering av. Den rådgivende komité kan fremme saker for styret og 
skal uttale seg om vedtektsendringer og andre saker av større økonomisk betydning for foreningen. 
Den rådgivende komité kan helt eller delvis innkalles til styremøtene og alle har da tale- og for-
slagsrett. 
 
§ 4g Komitéer 
Andre komitéer skal være styrets utøvende organ for vedlikehold, og dugnad, økonomi, historie, 
arrangement, ulike tiltak og PR mv. Etter styrets behov tar enhver komité del i styrets drøfting og 
vurdering av saker innefor komiteens oppgaver. 
 
§ 5 Sikkerhetskapital 
På basis av innsamlede midler opprettes det en ”reservekapitalkonto” som er foreningens egenka-
pital/grunnkapital. Kontoens formål er å bidra til og sikre foreningens formål og soliditet. 
Kontoens kapital skal prinsipielt stå urørt, men dens avkastning alene kan benyttes enten til formål 
i tråd med foreningens formål eller legges til kapitalen. Kontoen styres av styret i forståelse med 
den rådgivende komité. Kontoens kapital kan gjøres tilgjengelig for formål i tråd med foreningens 
formål forutsatt 2/3 flertall i styret og den rådgivende komité i felleskap. Dersom giver har satt 
betingelser for disponeringen av midlene, går de foran denne bestemmelse.  
 
§ 6 Opphør av medlemskap 
Utmelding skjer skriftlig med tre måneders varsel før neste kalenderår. 
 
§ 7 Endring av vedtekter 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 
2/3 flertall av de avgitte stemmene for å foreta en vedtektsendring.  
 
§ 8 Oppløsning 
Oppløsning av Skuibakkens Venner kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning ved-
tatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte innen tre måneder senere. For at opp-
løsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. 

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som en oppløsning av Skuibakkens 
Venner. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14. 

Ved eventuell oppløsning skal årsmøtet treffe vedtak om disponeringen av foreningens midler og 
eiendeler til fordel for tiltak som er i samsvar med foreningens formål. 

* * *  


