VEDTEKTER FOR FULLRIGGEREN SØRLANDETS VENNER
Vedtatt på 1. ordinære årsmøte mandag 29. mai 1978, med endringer vedtatt på årsmøtene 29. mars 1990, 26. mars
1993, samt 27. mars 2014.

1. Foreningen
«Fullriggeren Sørlandets Venner» – heretter betegnet Venneforeningen – er en frittstående og åpen støtteforening
stiftet 27. mai 1977 i samråd med skipets daværende eier, Kristiansand kommune.

2. Formål
Venneforeningen skal arbeide for å bevare Fullriggeren Sørlandet som sjøgående skute i nært samarbeid med skutas
eier.
Gjennom sitt arbeid skal Venneforeningen vekke interesse og forståelse for de verdier Fullriggeren Sørlandet
representerer. Skuta er bærer av den maritime kulturen og opplæringen om bord gir praktiske ferdigheter og
personlig utvikling. Venneforeningens medlemmer er bidragsytere for å øke kjennskapen til og forståelsen for disse
verdiene i samfunnet generelt.
Venneforeningens midler skal brukes for å fremme formålet, herunder å bevilge midler til skutas beste, bevaring,
vedlikehold og sikring.

3. Medlemmer og kontingent
Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er innbetalt.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skyldes kontingent for mer enn ett år
kan strykes som medlem i foreningen.

4. Årsmøte
Årsmøtet er Venneforeningens høyeste myndighet. Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og
innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøte må være styret i hende senest
14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste og saksdokument må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
årsmøtet. Innkalling, saksliste og saksdokument kan gjøres tilgjengelig ved publikasjon på Venneforeningens
hjemmeside.
Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.
Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent har ikke stemmerett på årsmøtet.
Årsmøtet er vedtaksført når minst 20 medlemmer er til stede. Hvert medlemskap gir 1- en -stemme på årsmøte.
Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.
Ved valg der det er to kandidater foretas valget på alminnelig måte, og den som får flest stemmer blir valgt. Ved
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
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Valg foretas skriftlig når valget står mellom mer enn to eller det skal velges mer enn en kandidat. Stemmesedlene
skal inneholde det antall kandidater som skal velges. Sedler som inneholder færre, flere eller andre kandidater anses
som blanke og ikke avgitt. Den/de som får flest stemmer anses valgt, og ved stemmelikhet mellom to eller flere
kandidater avgjøres valget ved loddtrekning.

5. Årsmøtets oppgaver
Årsmøte åpnes av styrets leder og skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og saksliste
3. Velge dirigent til å lede årsmøtet, samt referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
4. Behandle årsmelding
5. Behandle revidert årsregnskap
6. Fastsette kontingent
7. Vedta foreningens budsjett
8. Behandle innkomne forslag
9. Velge:
a. Styreleder
b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret
c. Revisor
10. Velge valgkomite på 3 medlemmer blant venneforeningens personlige medlemmer. Valgkomiteen velger
selv sin leder.

6. Valg og sammensetting av styret
Styret består av styreleder og 5 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer
velges for 2 år av gangen, slik at hhv. to og tre styremedlemmer, og ett varamedlem er på valg annethvert år.
Styreleder velges for ett år. Styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.
Et av styremedlemmene velges etter innstilling fra Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet og et etter innstilling fra F/R
Sørlandets Shantykor. Begge kandidatene må være personlige medlemmer av venneforeningen.
Styret velger selv nestleder og sekretær. Styret kan opprette arbeidsutvalg til å forestå styrets løpende oppgaver.
Arbeidsutvalget skal bestå av tre personer inklusive styrets leder.

7. Styrets oppgaver
Styret skal:
1. Lede Venneforeningen mellom årsmøtene.
2. Iverksette årsmøtets bestemmelser
3. Administrere og føre kontroll med foreningens økonomi og eiendeler
4. Behandle søknader og gjøre vedtak om støtte til Fullriggeren Sørlandets beste, jfr. punkt 2. Styret kan også
på eget initiativ bevilge midler til bevaring og sikring av skuta i samråd med ledelsen av Stiftelsen. Alle
bevilgninger til skuta krever tilslutning av minst 4 styremedlemmer. Styret skal påse at innestående
bankbeholdning aldri er lavere enn NKR 500 000,5. Forberede og legge fram årsmelding, revidert årsregnskap og budsjett for årsmøtet
6. Representere Venneforeningen utad.
Styret skal avholde møte når styrelederen bestemmer det eller minst tre av styrets medlemmer krever det.
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Alle styrevedtak fattes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer, når minst fire av styrets medlemmer er til stede,
med mindre annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Det føres
protokoll fra alle styremøter. Godkjent protokoll signeres av minst to styremedlemmer som deltok på styremøtet.

8. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, og skal innkalles når minst 20 medlemmer forlanger det.
Frist for varsling, kunngjøring av saksliste og eventuelle saksdokument er som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært
årsmøte kan bare behandle de saker som er oppført i sakslisten.
Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 20 medlemmer er til stede. Stemmerett og krav til avgitte
stemmer er som på ordinært årsmøte.

9. Endring av vedtekter
Forslag om endring av disse vedtektene kan fremsettes av styret eller av minst 20 medlemmer. I siste tilfelle må
forslaget sendes skriftlig til styret innen utgangen av året for å bli behandlet på neste års årsmøte. Endringsforslag
kunngjøres med frist som bestemt for innkalling til årsmøtet og behandles på første ordinære årsmøte.
Endring av vedtekter krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av de fremmøtte
stemmeberettigede.

10. Æresmedlemskap
Grunnlaget for å utnevne æresmedlemmer er aktiv og fremtredende innsats for Venneforeningen og dens formål
over flere år.
Æresmedlemskap foreslås av styret til årsmøtet. Æresmedlemskapet utnevnes av årsmøtet. Æresmedlem betaler
ingen kontingent. Æresmedlemskapet blir markert ved overrekkelse av diplom.

11. Oppløsning
Forslag om oppløsning av Venneforeningen kan fremsettes og behandles som bestemt for forslag om endring av
vedtektene. Dersom foreningen oppløses, avgjør årsmøtet etter innstilling fra styret hvordan foreningens midler skal
disponeres.
Kristiansand, 27.03.2014
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