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Vedtekter for Bergens Maskinistforenig
§ 1 - Formål
1. Foreningen er en integrert del av Det norske maskinistforbund.
2. Foreningen er en selvstendig juridisk person og er selv ansvarlig for sin økonomi og
sine vedtekter.
3. Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige identitet.
§ 2 - Medlemskap.
1. Et hvert medlem i DNMF har rett til å tilhøre foreningen.
2. Foreningen kan fastsette regler for opptak av medlemmer som ikke er medlemmer i
DNMF.
3. Som æresmedlem kan opptas enhver i eller utenfor foreningen, når vedkommende
har gjort seg særlig fortjent til foreningens eller organisasjonens takk.
Æresmedlemmer kan innvoteres av et ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter et
enstemmig styrevedtak, hvor begge avstemminger skal være skriftlig.
§ 3 - Kontingent
1. Driftstilskudd basert på samlet medlemstall i foreningen, fastsettes av landsmøtet i
DNMF.
2. Foreningen har anledning til å fastsette evt. tilleggs kontingent.
§ 4 - Foreningens organer.
1. Foreningens organer er årsmøte, styre og medlemsmøte.
§ 5 - Årsmøte
1. Ordinært årsmøte, som er høyeste organ i foreningen, holdes innen utgangen av mars
hvert år. Årsmøtet kunngjøres med minst 1 måneds varsel.
2. Årsmøtet skal godkjenne styrets beretning og foreningens reviderte regnskaper
Videre godkjenner årsmøtet budsjett for inneværende år.
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Videre behandles skriftlige forslag fra medlemmer som er levert til foreningen minst
14 dager før årsmøtet, samt eventuelle benkeforslag hvis 2/3 av de tilstedeværende er
enig i dette.
3. Årsmøtet velger foreningens styre som skal bestå av leder, nestleder og 4 - 6
styremedlemmer.
Formann og nestformann velges for ett år, øvrige styremedlemmer kan velges for to
år slik at halvparten står på valg annet hvert år.
Videre velges: Kontrollnemd på 2 personer og 1 vara for disse. Valgkomite, bestående
av 3 medlemmer, som konstituerer seg selv.
Disse velges for 1 år.
4. Fraværende medlemmer har anledning til å avgi sin stemme til årsmøtene. Slike
forhåndsstemmer skal være merket med navn, medlemsnummer og signatur, og være
foreningen i hende senest tre dager før årsmøtet.
Forhåndsstemmingen kan også gjøres elektronisk.
§ 6 - Ekstraordinært årsmøte.
1. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles etter styrevedtak eller når minst 20
medlemmer forlanger det
2. Et ekstraordinært årsmøte kan bare, med samme myndighet som et ordinært
årsmøte, behandle saker som har foranlediget innkallingen.
3. Ekstraordinært årsmøte skal normalt innkalles med minst 14 dagers varsel.
§ 7 - Styret.
1. Styret leder foreningen mellom årsmøtene.
2. Styret er beslutningsdyktig når minst 5/8 av medlemmene er til stede.
3. Styret innkaller til medlemsmøter når styret finner det nødvendig, eller når et
medlem krever det for en bestemt sak, etter at saken er styrebehandlet.
4. Styret kan dersom et medlem motarbeider foreningen, ekskludere
vedkommende medlem. Det ekskluderte medlem kan forlange saken sin
behandlet på første ordinære årsmøte til endelig avgjørelse.
5. I stedet for eksklusjon kan på samme måte gjøres vedtak om suspensjon for
kortere eller lengre tid. Suspenderte medlemmer må i den tid de er suspenderte,
betale kontingent, men de har ikke anledning til å delta i foreningens møter og
har ikke adgang til foreningens lokaler i den tid suspensjonen varer.
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§ 8 - Foreningens aktiva.
1. Styret forvalter foreningens aktiva etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet.
2. Betydelige disposisjoner av foreningens aktiva skal godkjennes av årsmøtet.
§ 9 - Foreningens arbeidsoppgaver.
1. Utføre arbeidsoppgaver etter avtale med DNMF.
2. Foreningen kan søke om midler til andre oppgaver som foreningen ønsker å utføre.
3. Ivareta medlemmenes sosiale og kulturelle interesser med særlig vekt på
pensjonistene.
§ 10 - Sammenslåing
1. Dersom foreningen ønsker å slå seg sammen med en annen maskinistforening, kan dette
gjøres etter forutgående drøftelser og ved avstemming i de respektive foreningers
årsmøter.
Det kreves alminnelig flertall i hver forening.
§ 11- Oppløsning
1. Foreningens virksomhet kan bare opphøre når 2-to etterfølgende årsmøter gjør
vedtak om dette med minst 2/3 flertall.
2. Ved eventuell oppløsning tilfaller foreningens aktiva den eller de som årsmøtet
bestemmer.
§ 12 - Endring av vedtektene.
1. Vedtektene kan endres av Årsmøte med 2/3 flertall
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