
Vedtekter for foreningen Falstadsenterets Venner (FV) 

• 1 Foreningens navn
      
Foreningens navn er Falstadsenterets Venner og ble stiftet den 8. 
mars 2016.


   
• 2 Formål
 
FV har som formål å hegne om Falstad som historisk sted samt 
formidle de verdiene som forbindes med det. Det skjer i praksis 
gjennom aktivt samarbeid med og støtte til aktiviteten i Stiftelsen 
Falstadsenteret. I dette arbeidet skal FV være en kritisk og 
konstruktiv støttespiller.

Videre skal FV støtte opp om Falstadsenterets arbeid i formidling av 
kunnskap om og erfaringer med Krigen 1940-45, krigsfangers 
historie, menneskerettigheter og demokratispørsmål. På denne 
måten skal vi bidra til at kommende generasjoner blir kjent med det 
som hendte og dermed være på vakt mot at det oppstår forhold 
som kan true vår frihet og vårt demokrati.

Videre skal FV være opptatt av å ivareta interessene til og historiene 
om falstadfangene og deres etterkommere.

FV skal fremme interessen for Falstads historie og Falstadsenterets 
aktivitet, gjennom informasjon om erfaringer og kunnskap til 
medlemmene spesielt, og allmennheten generelt.

Ekne har en følsom historie både i forhold til skolehjemstiden, 
krigsårene og etteroppgjøret. FV har derfor som bærende prinsipp 
at vi alltid skal løse utfordringer og uenighet gjennom brobygging 
og dialog.

Endelig skal FV yte praktisk støtte til tiltak som Falstadsenteret har 
behov for gjennom frivillig innsats som dugnader, vertskap mv.


• 3 Juridisk person
      
FV er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig 
og begrenset ansvar for gjeld.


• 4 Medlemmer
      
Gyldig medlemskap i Falstadfangenes Forening og 
Falstadsenterets Venneforening på sammenslutningstidspunktet, 
overføres og videreføres i FV. FV vil være åpen for medlemskap for 
alle som ønsker det.




Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i FV.


• 5 Kontingent
      
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
Medlemmer som skylder kontingent for foregående år, har ikke 
stemmerett. De strykes som medlemmer om ikke kontingent både 
for foregående og inneværende år blir betalt innen årets utgang.


• 6 FVs organer
      
FV skal ha styre, revisor og valgkomite.

Styret skal bestå av fra 5 – 7 styremedlemmer med 2 
varamedlemmer. Ved første gangs valg velges 7 medlemmer. Styret 
er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Revisor består av to personer som velges for to år, men slik at en 
alltid er på valg. Valgkomiteen består av fire personer hvor to er på 
valg hvert år. Ved første gangs valg loddtekkes det om hvem som 
velges for h.h.v. ett og to år. Leder av valgkomiteen velges av 
årsmøtet for ett år av gangen.

Valgkomiteen skal foreslå og legge til rette for valg av kandidater 
som er forespurt og som er interessert i å bidra til utvikling av FV.


• 7 Årsmøte
      
Årsmøtet, som er FV’s høyeste myndighet, holdes hvert år senest 
innen utgangen av mars. Årsmøtet Innkalles av styret med minst en 
måneds varsel med melding til medlemmene og legges samtidig ut 
på FV’s hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal 
være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 
en uke før årsmøtet. Utenom medlemmene kan årsmøtet invitere 
andre personer og/eller media til å være tilstede.

Ingen medlemmer kan avgi mer enn en stemme og årsmøtet er 
vedtaksført med det antall medlemmer som møter.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

	 •	 Årsmelding og regnskap med revisjonsberetning.
      
	 •	 Fastsette kontingent for året.
      
	 •	 Bli orientert om planer for året med tilhørende budsjett.
      

◦ Styreleder og nestleder for ett år
             



	 ◦	 Tre styremedlemmer for to år, men seks i tillegg til              
styrets leder ved første gangs valg. Tre velges første 
gang bare for ett år.


	 ◦	 2 varamedlemmer som velges for ett år.
             
	 ◦	 Velge to medlemmer og to varamedlemmer til Rådet for              

Stiftelsen Falstadsenteret i henhold til oppsett og regler 
gitt av stiftelsen.


	 ◦	 Ved første gangs valg bestemmes rekkefølgen ved              
loddtrekning. Den revisor som til enhver tid har sittet 
lengst, innkaller og leder arbeidet.


◦ Valgkomite på fire medlemmer. Kontinuitet skal sikres              
ved at to velges for to år og to for ett år.


	 •	 Behandle innkomne saker.
      

• 8 Ekstraordinært årsmøte
      
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når 
minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmene krever det. Det 
innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, med minst 14 
dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de 
sakene som er kunngjort i innkallingen.


• 9 Styret skal:
      
	 •	 Iverksette årsmøtets bestemmelser
      
	 •	 Oppnevne etter behov komiteer/utvalg for spesielle oppgaver       

og utarbeide instruks for disse.

	 •	 Administrere, utvikle og føre kontroll med FVs økonomi i       

henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og 
bestemmelser.


	 •	 Representere FV utad.
      
	 •	 Sikre god og konstruktiv dialog med Stiftelsen       

Falstadsenteret.

Styret skal holde møte når styrelederen eller et flertall av 
styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til 
stede. Vedtak fattes med et flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.




• 10   Vedtektsendring
      
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller 
ekstraordinært årsmøte etter å ha blitt satt opp på saklisten ved 
innkallingen. Endring krever et flertall på 2/3 av de avgitte 
stemmene.


• 11 Oppløsning eller sammenslutning.
      
Oppløsning av FV kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det 
sittende styret fortsetter som avviklingsstyre, med mindre årsmøte 
finner å velge et eget avviklingsstyre.

Foreningens aktiva skal etter oppløsning tilfalle det formål 
foreningen arbeider for og skal derfor overføres til Stiftelsen 
Falstadsenteret.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen 
anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og 
nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 10. Styret 
skal i denne sammenhengen utarbeide en plan for 
sammenslutningen / delingen som årsmøtet skal stemme over.

Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte den 8. mars 2016.



