Vedtekter for foreningen Friluftsmuseets Venner
Vedtektenes §§ 2 og 3 ble enstemmig vedtatt endret i henhold til styrets forslag
på årsmøtet 11. mars 2020. Øvrige vedtekter er justert i henhold til årsmøtets vedtak.
§ 1:

Friluftsmuseets Venner, stiftet 9.12.2015, er en forening som har som formål å støtte
virksomheten ved Drammens Museum for kunst og kulturhistorie, kulturhistoriske avdeling,
med fokus på museets avdeling, Friluftsmuseet på Spiraltoppen, og bidra til økt forståelse og
interesse for museumsvirksomhet.

§ 2:

Rett til å være medlem har enhver som betaler årlig kontingent. Lag og foreninger kan ha
kollektivt medlemskap og har da stemmerett på årsmøtet for inntil 2 personer.

§ 3:

Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer. Faglig leder av Drammens Museums
kulturhistoriske avdeling på Spiraltoppen (Friluftsmuseet), eller den av de tilsatte han/hun
utpeker, er fast styremedlem, mens 7 medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen, og
slik at henholdsvis 3 eller 4 medlemmer er på valg hvert år. Årsmøtet velger leder, som ikke
kan være tilsatt ved Drammens Museum. Styret konstituerer for øvrig seg selv. Ved
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 4:

Styremøter holdes etter innkalling av leder eller når styremedlemmer krever det. Beslutninger
avgjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 5:

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Medlemmene skal innkalles
med 14 dagers varsel. Dato og sted for årsmøte skal bekjentgjøres 6 uker før årsmøtet, slik at
innkomne forslag blir behandlet i styret og lagt ved årsmøtepapirene. Innkomne forslag fra
medlemmer må være styret i hende en måned før årsmøtet.
På årsmøtet:
Fremlegges årsmelding og revidert regnskap
Vedtas den årlige avsetningen til museet
Vedtas handlingsprogram
Fastsettes kontingent
Velges styreleder, styremedlemmer og revisor
Velges valgkomite som består av leder og to medlemmer
Behandles saker som styret vil forelegge årsmøtet eller som et medlem har meldt inn
til styret senest en måned før årsmøtet avholdes, og som er meddelt i innkallingen.
Årsmøtet ledes av styrets leder eller ved forfall av et annet styremedlem. Stemmerett på
årsmøte har alle tilstedeværende som har vært medlem minst en måned og som har betalt
kontingent. Vedtak fattes med alminnelig flertall i saker der intet annet er bestemt i disse
vedtekter.

§ 6:

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst 20 stemmeberettigede medlemmer krever det. Det innkalles på samme måte og med samme tidsfrister
som ved ordinært årsmøte, og kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen.
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§ 7:

Vedtektsendringer kan bare skje hvis forslag til endringer er gjengitt i innkallingen. De
foreslåtte endringene kan deretter bare vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte
medlemmene. Endringene kan ikke gjøres gjeldende før fra et tidspunkt etter at årsmøtet
er avsluttet.

§ 8:

Forslag om oppløsning av foreningen må være meddelt i innkallingen, og kan deretter vedtas
av årsmøtet med 4/5 flertall blant de fremmøtte medlemmene. Foreningens eiendeler tilfaller
da stiftelsen «Drammens Museum for kunst og kulturhistorie, Fylkesmuseum og galleri for
Buskerud, kulturhistorisk avdeling».
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