NORSKE KADAVERHUNDER
Instruks 002

VEDTEKTER FOR NORSKE KADAVERHUNDER
§1. Foreningens navn er Norske kadaverhunder
§2. Formål: Utdanne

og kvalitetssikre hundeekvipasjer med ferdigheter til å lokalisere
kadaver i ett nærmere angitt beiteområde
§3. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.
§4. Medlemmer er




Godkjente ekvipasjer
Tidligere godkjente ekvipasjer som tilkjennegir at de ønsker medlemskap
Støttemedlemmer

§5. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en
et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til 0,(forslått justert til for eksempel kr 50)
§7. Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske
utgifter. Dette fastsettes av årsmøtet.
§8. Årsmøte.
Årsmøte som holdes innen hvert år innen april, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøte innkalles av styret minst 14 dager før, direkte til medlemmer og/eller
kunngjøring i egnet presse. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til
styret minst en uke før årsmøte.
Alle medlemmer har adgang til årsmøte, alle har en stemme og kan ikke overføres ved
fullmakt.
§9. Årsmøte ledes av valgt dirigent.

NORSKE KADAVERHUNDER
§10. Stemmegivning på årsmøte.
Med mindre noe annet er bestemt gjelder alminnelig flertall, blanke stemmer teller ikke.
Ved valg skal det ved stemmelikhet være omvalg, ved stemmelikhet ved omvalg kreves
ekstra årsmøte for å velge en person.
§11. Årsmøte skal:








Behandle foreningens årsmelding
Behandle foreningens regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta foreningens budsjett
Velge leder og sekreter, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8
Velge revisor og dennes stedfortreder.

§12. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel
av medlemmene krever det.
§13. Foreningen styres av et styre på maks 5 personer og er foreningens høyeste
myndighet i mellom årsmøtene.
Styret skal gjennomføre vedtak årsmøte har vedtatt og styre etter de vedtekter som
gjelder.
§14 Vedtekter kan bare endres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3
flertall.
§15 oppløsning av foreningen kan bare behandles av årsmøte, blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Denne § kan
ikke endres.

