Vedtekter for Frivillighetssentralen i Sørum
§ 1 Formål
Frivillighetssentralen sine mål er:
1) å stimulere til mer aktivitet innenfor eksisterende lag og foreninger samt legge til rette
for å etablere nye.
2) å yte assistanse, hjelp eller støtte til personer i kommunen som har uttrykte behov/
ønsker.
3) å stimulere og rekruttere grupper og enkeltpersoner til frivillig innsats.
§ 2 Eierskap
Frivillighetssentralen i Sørum er en organisasjon eid av frivillige lag og foreninger som er
registrert i Sørum kommune.
Personlige medlemmer blir medeiere etter aktivt å ha registrert seg som medlemmer hos
daglig leder.
§ 3 Personlige medlemmer
Det kreves ikke medlemskap for å yte en frivillig innsats i Frivillighetssentralen i Sørum.
Enkeltpersoner kan være medlemmer og betaler da medlemskontingent fastsatt av årsmøtet.
§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet er Frivillighetssentralens øverste organ. Det skal avholdes årsmøte hvert år innen
utgangen av mars. Innkalling til årsmøtet skjer med 3 ukers varsel. Innkalling annonseres.
Innkomne saker må være styret skriftlig i hende senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig
sakliste skal være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.
Stemmeberettigede på årsmøtet:
- Alle lag og foreninger registrert i Sørum har en stemme hver
- Enkeltpersoner som er registrert som medlemmer hos daglig leder med betalt
kontingent minst to måneder før årsmøtet.
Daglig leder har møte- og talerett på årsmøtet.
Årsmøtet skal minimum behandle:
Konstituering:
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av protokollunderskrivere, 2 personer
4. Registrering av stemmeberettigede (på møtet)
Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmelding
Regnskap
Aktivitetsplan
Fastsettelse av medlemskontingent for personlige medlemmer
Budsjett
Innkomne saker

7.

Valg
Valg av 5 styremedlemmer og 1. og 2. varamedlem
Styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmene velges for 1 år
Første år velges 2 styremedlemmer for 1 år og 3 styremedlemmer for 2 år
Valg av styreleder og nestleder for 1 år
Styret for øvrig konstituerer seg selv
Valg av valgkomité som skal bestå av 3 personer og 1. og 2. varamedlem.
Valgkomiteen velges for 1 år av gangen

Valgkomiteen skal innstille de kandidatene til styret som ikke er politisk valgte. Forslaget fra
valgkomiteen skal leveres styret minimum 14 dager før årsmøtet. Alle kandidater skal være
forespurt og ha sagt ja på forhånd. Valg skjer skriftlig hvis noen ønsker dette.
Valg avgjøres ved simpelt flertall av stemmeberettigede. Ved stemmelikhet avgjøres valget
ved loddtrekning.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis det kreves av minst 2/3 av styret, eller 1/3 av de
stemmeberettigede. Innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, men med 14 dagers
varsel. Ekstraordinært årsmøte kan behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 5 Styret
Styret består av 7 styremedlemmer.
Kommunestyret velger 2 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvert fjerde år (følger
kommunestyreperioden). Det skal velges 1 medlem fra posisjonen og 1 medlem fra
opposisjonen.
Styret skal arbeide etter en styreinstruks og påse at Frivillighetssentralen blir drevet i tråd
medegne vedtekter og kulturdepartementets retningslinjer for frivillighetssentraler.
Daglig leder har ikke stemmerett, men møterett og talerett.
§ 6 Arbeidsgiveransvar
Det skal være ansatt en daglig leder i 100 % stilling. Den formelle eier av
Frivillighetssentralen, v/styret, innehar arbeidsgiveransvaret. Styret er dermed ansvarlig for
ansettelser og eventuelle oppsigelser.
§ 7 Avtale med Sørum kommune
Sørum kommune garanterer for lønn og personalkostnader til daglig leder.
§ 8 Vedtektsendring
Vedtektsendring skjer på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de stemmeberettigede på
årsmøtet.
§ 9 Oppløsning
Oppløsning av Frivillighetssentralen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder
senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Alle eiendeler
tilfaller Sørum kommune og eventuelle krav/negativ egenkapital garanteres av Sørum
kommune.
Vedtatt på årsmøtet dd.mm.åå
Godkjent av Sørum kommunestyre dd.mm.åå

