
VEDTEKTER  
§ 1 Foreningens navn  
Foreningens navn er Songdalen Bydelsråd  
 
§ 2 Formål  
Songdalen Bydelsråd skal jobbe for en positiv og balansert utvikling av bydelen med fokus på 
menneskene som bor her, går på skole eller driver næringsvirksomhet i bydelen. Songdalen 
Bydelsråd skal jobbe for en best mulig livskvalitet for bydelens innbyggere i alle aldre. 
 
§ 3 Organisasjonsform  
Songdalen Bydelsråd er en frittstående, partipolitisk uavhengig organisasjon som ledes av et 
styre sammensatt av valgte representanter fra medlemmene. Styret i Songdalen Bydelsråd 
kan oppnevne tidsbegrensede arbeidsgrupper samt engasjere enkeltpersoner for å arbeide 
med fagområder eller enkeltsaker som krever ekstra ressurser. Arbeidsgruppene rapporterer 
til styret hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Songdalen Bydelsråd kan samarbeide 
med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. 
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld.  
 
§ 4 Medlemmer  
Medlemskap i Songdalen Bydelsråd er forbeholdt interesseorganisasjoner og privatpersoner 
med virke og eller bosted i bydelen.  
Medlemskapet trer i kraft når medlemskontingenten er betalt, og løper til det blir sagt opp. 
Enkeltpersoner eller grupper kan bidra økonomisk ved gaver eller støttemedlemskap. Her 
gjelder ingen øvre eller nedre grense. Støttemedlemskap og gaver gir ikke status som 
medlem.  
Som medlemmer regnes alle interesseorganisasjoner eller privatpersoner som har betalt 
medlemskontingenten for inneværende år før avholdelse av årsmøtet.  
Som medlem regnes alle myndige personer som har innbetalt medlemskontingent for 
inneværende kalenderår til en av bydelsrådets medlemsorganisasjoner eller direkte i form av 
støttemedlemskap.  
Det er også et krav om å ha en registrert bostedsadresse innenfor bydelens geografisk 
definerte område.  
Privatpersoner kan tegne støttemedlemskap, dersom de ikke er medlemmer via sin en 
forening/organisasjon som er medlemmer av bydelsrådet. 
 
§ 5 Kontingent  
Årsmøtet vedtar den ordinære medlemskontingenten samt støttemedlemskap for 
enkeltmedlemmer, som innbetales innen en frist bestemt av styret, normalt 15. april hvert 
år.  
Styret fremmer forslag til årsmøtet om kontingent for støttemedlemskap. 
Medlemskontingenten følger regnskapsåret (01.01 - 31.12).  
Om medlemskapet avsluttes før periodens utløp, genereres ingen tilbakebetaling av 
innbetalt medlemskontingent for inneværende periode.  
 
 
 
 



§ 6 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet  
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i 
foreningen.  
Medlemmer som ikke har innbetalt kontingent innen angitt frist, har ikke stemmerett eller andre 
rettigheter, og vil bli strøket som medlem av foreningen. Skyldig kontingent må betales før 
medlemskap kan gjenopptas.       
                                                                                                                                                                                                                                                                
§ 7 Årsmøte  
Årsmøtet, som holdes innen utgangen av april hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet 
er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.  
Alle medlemsorganisasjonene har en stemme, Støttemedlemskap gir stemmerett på 
årsmøtet på lik linje med medlemskap via medlemsorganisasjoner.  
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall 
av de avgitte stemmene. Avstemming holdes skriftlig dersom minst 1/3 av de stemmeberettigede 
krever det.  
Årsmøtet innkalles av styret med minst fire ukers varsel. Varselet skal inneholde frist for 
innsending av forslag til styret angående saker som ønskes behandlet på årsmøtet. 
Sakspapirer og valgkomitéens innstilling skal være tilgjengelig for medlemmene minst én uke 
før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten 
 
§ 8 Årsmøtets oppgaver  
Årsmøtet skal velge: 

 møteleder  
 protokollfører 
 2 personer til å undertegne protokollen sammen med protokollfører  
 tellekorps (2 personer) hvis nødvendig  

Årsmøtet behandler følgende saker:  
 årsmelding fra styret  
 regnskap og revisorberetning  
 innkomne forslag  
 Vedtekter og vedtektsendringer 
 fastsettelse av medlemskontingent 
 budsjett 
 Velge styremedlemmer med varamedlemmer, med særskilt valg av styreleder  
 Velge revisor  
 Velge valgkomite på tre medlemmer, hvorav én leder  

Over forhandlingene føres protokoll.  
 
§ 9 Ekstraordinære årsmøter  
Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene 
krever det. Styret innkaller på samme måte som til ordinært årsmøte med minimum 14 dagers varsel. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen.  
 
 
 
 
 
 
 



§ 10 Styret  
Foreningen ledes av et styre, som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret 
består av fem medlemmer og to varamedlemmer.  
to medlemmer for 2 år av gangen, mens øvrige for et år av gangen. Styrets leder velges for 1 år av 
gangen.  
Styret skal:  

 Holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, men minst tre 
ganger årlig. Det føres protokoll fra styremøtene.  

 Iverksette årsmøtets vedtak.  
 Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og  

utarbeide instruks for disse.  
Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende 
instrukser og bestemmelser.  
Representere foreningen utad.  

 
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av 
de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet telles styreleders stemme dobbelt.  
Varamedlemmer til styret skal holde seg oppdatert på saker og styrets arbeid, samt saker tilknyttet 
foreningens formål. Varamedlemmer har adgang til å delta på styremøtene.  
 
§ 11 Valgkomiteen. 
Valgkomiteen konstituerer seg selv. Styreleder kaller inn til komiteens første møte. Valgkomiteen 
skal legge frem forslag for årsmøtet på 5 medlemmer av styret, herav 1 som styreleder, i tillegg 2 
varamedlemmer. 
Valgkomiteen legger også frem forslag til ny valgkomite bestående av 3 personer for neste periode 

§ 12 Signaturrett  
Styrets leder og ett styremedlem, tegner sammen for Songdalen Bydelsråd. 
  
§ 13 Vedtektsendring  
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha  
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  
 
§ 14 Oppløsning  
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Dersom ikke 
årsmøtet velger et avviklingsstyre skal det sittende styret forestå avviklingen.  
Foreningens midler skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider 
for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer og 
tilhører Songdalen Bydelsråd. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  
 
Godkjent på årsmøtet dato 25.08.2021. 
 


