Vedtekter for Vitenfabrikkens Venner
§1
Vitenfabrikkens Venner har som formål å støtte museet i arbeidet med å utvikle et regionalt
industri- og teknologimuseum, et regionalt vitensenter og et bymuseum for Sandnes.
§2
Venneforeningen er åpen for alle som betaler årlig kontingent. Som medlemmer kan
foreningen ha privatpersoner, bedrifter, lag og foreninger.
§3
Foreningen ledes av et styre på 5 (fem) medlemmer og 2 (to) vararepresentanter som velges
av årsmøte. Avdelingsleder for Vitenfabrikken, en avdeling av Jærmuseet, har møte-, tale og
forslagsrett i styret med personlig vararepresentant. Styret velger selv nestleder, sekretær og
kasserer for et år, blant de valgte medlemmene. Leders stemme avgjør ved stemmelikhet.
§4
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av 1.kvartal.
Styret skal kunngjøre Årsmøtet senest 4 uker før det avholdes. Saker som et medlem ønsker
behandlet, skal sendes skriftlig til styret senest 3 uker før Årsmøtet Årsmøtet innkalles av
styret med minst 14 dagers varsel ved skriftlig innkalling. Årsmøtet kan ikke treffe beslutning
om andre saker enn de som er bestemt i innkallingen.
Forslag som medlemmene ønsker behandlet skal refereres i innkallelsen.
Årsmøtet skal behandle
1. Valg av møteleder og referent
2. Styrets årsmelding
3. Regnskap
4. Fastsettelse av medlemskontingent
5. Budsjett
6. Drøfte rullerende handlingsplan
7. Valg av
 Leder (for ett år)
 Fire styremedlemmer (for to år, hhv. 2 for 2 år, 2 for ett år første året)
 To vararepresentanter
 Revisor
 Valgkomite med 3 medlemmer (en for 1 år og to for 2 år første året)
Årsmøtet avgjør alle saker ved stemmegivning med vanlig flertall. Endringer i vedtektene
krever 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles skriftlig med 14 dagers varsel dersom
styret eller 1/10 av medlemmene ønsker det.
§5
Oppløsning av Vitenfabrikkens Venner skal foretas av årsmøte med ¾ flertall. Ved eventuell
oppløsning skal foreningens midler og arkiv tilfalle Vitenfabrikken.
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