VEDTEKTER FOR BRØTTUM BYGDEUTVALG
STIFTET 6.11.1991
Vedtatt på årsmøte 17.03.2016.

§ 1 Navn
Brøttum Bygdeutvalg, stiftet 6.11.1991, er ideell, selvstendig og upolitisk utvalg oppnevnt av
og blant innbyggere i Brøttum.
§ 2 Formål
Brøttum Bygdeutvalg skal arbeide aktivt for vekst og trivsel i bygda og for å avdekke
innbyggernes syn på hovedretningslinjer og utvikling framover.
Brøttum Bygdeutvalg skal være et kommunikasjonsorgan for bygda vedrørende planlegging
og utarbeidelse av kommunale planer m.m. med spesielt fokus på betydning for Brøttum.
Brøttum Bygdeutvalg skal samarbeide med andre lag og foreninger i bygda der dette ansees
som naturlig og formålstjenlig, og skal være igangsetter og få andre involvert og spesielt nye
innbyggere til å føle seg inkludert i lokalsamfunnet. Brøttums innbyggere kan fremme ideer
og saker til styret i Brøttum Bygdeutvalg.
§ 3 Årsmøte
Bygdeutvalgets høyeste myndighet er Årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen
av mars.
Styret innkaller til årsmøte med 1 måneds varsel og med opplysning om dagsorden.
Kunngjøring skjer gjennom nettstedet www.brottum.no . Forslag som ønskes behandlet på
årsmøtet skal være styre i hende 2 uker før årsmøtet.
Alle innbyggere i Brøttum har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter
et antall representanter som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er
vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Årsmøtet
kan ikke behandle andre saker enn de som står på dagsorden.
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller minst 10 av bygdas innbyggere krever det.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
Ordinært årsmøte skal ha følgende saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkommen og godkjenning av innkalling
Registrering av frammøtte og antall stemmeberettigede
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 møtedeltakere til underskrift av protokoll
Behandle årsmelding
Behandle revidert regnskap

8. Velge styremedlemmer
9. Valg av styreleder
10. Valg av revisor
11. Innkomne saker
Stemmerett har de som er tilstedeværende på årsmøtet. Sakene avgjøres med alminnelig
flertall.
Styret presenterer forslag på kandidater til nytt styre. Det skal velges kandidater fra begge
kjønn, slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Styremedlemmer velges
for 2 år om gangen. Ingen valg må være skriftlig såfremt ikke en kandidat sjøl forlanger det.
§ 4 Styret
Styret i Brøttum bygdeutvalg skal bestå av inntil 7 medlemmer. Styret konstituerer seg selv.
Styrets medlemmer gjør tjeneste inntil neste årsmøte, med mindre et ekstraordinært årsmøte
bestemmer at de skal fratre tidligere. Styrets medlemmer kan gjenvelges.
Styremøter avholdes så ofte styrets leder finner det nødvendig, eller etter anmodning fra ett av
styremedlemmene.
Styret fungerer som valgkomite for årsmøtet. Det legges opp til at det ikke skiftes ut for
mange av styremedlemmene samtidig.
§ 5 Styrets rettigheter og plikter.
Brøttum Bygdeutvalg forvalter ingen eiendeler eller midler utover midler for løpende drift.
Styret skal påse at driften av bygdeutvalget er forsvarlig og i overensstemmelse med vedtatte
formål og vedtekter.
§ 6 Omdanning/oppløsning.
Omdanning, herunder vedtektsendringer, sammenslåing, deling eller lignende hendelser kan
bare besluttes etter vedtak i ordinært årsmøte med ¾ flertall.
Brøttum bygdeutvalg oppløses når vedtak om dette fattes på to følgende årsmøter med minst 4
ukers mellomrom. Utvalgets eiendeler disponeres av årsmøtet etter forslag fra styret.
Disposisjonen skal gå til formål som gagner bygda.

