Reviderte vedtekter for Oppegård Husflidslag vedtatt på årsmøtet den 6. februar 2013 etter endringer foretatt på
landsmøtet i Norges Husflidslag i juni 2012.
Oppegård Husflidslag ble stiftet 19.01.1978 og er tilsluttet Akershus Fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.
§ 1

Formål
Oppegård Husflidslag er et lag som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

§ 2

Virksomhet
Målet ønskes nådd ved:

2.1 Opplæring i husflidsarbeid med krav til grundighet og kvalitet.
2.2 Opplysningsarbeid gjennom tidsskrift, presse og andre massemedia.
2.3 Møtevirksomhet ved foredrag, utstillinger, demonstrasjoner og andre lignende tiltak.
2.4 Bruk og tilpasning av stedegne teknikker, modeller og mønstre.
2.5 Å fremme produksjon av gode og tidsmessige husflidsvarer.
2.6 Å fremme husflid som aktivitet for barn, ungdom, eldre, funksjonshemmede og andre interesserte.
2.7 Å medvirke til samarbeid med lokallag og andre som har husflid på sitt program.
§ 3

Medlemmer
Alle interesserte kan bli medlemmer av laget mot en årlig kontingent.

3.1 I kontingenten ligger abonnement på tidsskriftet Norsk Husflid, kontingent til Norges Husflidslag, kontingent til
fylkeslaget og kontingent til lokallaget.
3.2 Hvert medlem betaler kontingenten forskuddsvis direkte til Norges Husflidslag, og lokallagenes del refunderes
etter frister vedtatt av Landsmøtet i Norges Husflidslag.
3.3 Medlemmer under 26 år er juniormedlem.
§ 4

Arbeidsår
Lagets arbeids- og regnskapsår følger kalenderåret.

§ 5

Årsmøtet

5.1 Årsmøtet er lagets øverste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.
5.2 Årsmøtet innkalles med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene.
5.3 Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 15. januar.
5.4 Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent.

5.5 Styremedlemmene i husflidslaget har stemmerett, men deltar ikke i avstemning som gjelder bedømmelsen av
styrets egne disposisjoner.
5.6 Ekstraordinært årsmøte innkalles ved vanlig varsel når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av
medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de saker som er nevnt i innkallingen.
Stemmerett på ekstraordinært årsmøte har bare de som hadde stemmerett ved siste ordinære årsmøte.
§6

Dagsorden på årsmøtet
Styret fastsetter dagsorden for årsmøtet. Den skal omfatte:

6.1 Valg av møteleder, referent og to protokollvitner/ til å underskrive protokollen.
6.2 Årsmelding.
6.3 Revidert regnskap.
6.4 Arbeidsplan og budsjett for kommende år.
6.5 Andre saker som er nevnt i innkallingen.
6.6 Valg av: a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Varamedlemmer til styret
d. Utsendinger til fylkeshusflidslagets årsmøte.
e. Revisor.
f. Valgkomite for neste årsmøte.
§7

Valg

7.1 Leder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Styremedlemmene bør ikke gjenvelges
etter å ha fungert sammenhengende i 8 år.
7.2 Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer skal skje skriftlig hvis ett medlem forlanger det.
7.3 For å ansees valgt, må en kandidat ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer
teller med. Oppnår ingen dette ved første valg, holdes omvalg mellom de to som har flest
stemmer. Står stemmene likt, avgjøres valget ved loddtrekning.
§8

Styrets sammensetning

8.1 Lagets styre består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, studieleder og et styremedlem.
8.2 Ett av styremedlemmene bør spesielt ha kjennskap til voksenopplæring.
8.3 Styret velges av årsmøtet. Leder velges hvert år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Halvparten av
styremedlemmene er på valg hvert år.
8.4 Årsmøtet velger 1 representant for alle naturlige postroder i kommunen. Disse fungerer for en periode på 2 år.
Disse representantene er samarbeidspartnere for styret når dette finner det nødvendig. Av praktiske årsaker kan
representantene velge en person som er kontaktleddet til styret.

§ 9 Styrets arbeid
9.1 Styret arbeider i samsvar med lagets vedtekter og årsmøtets vedtak.
9.2 Leder innkaller til møte når denne finner det nødvendig eller når det forlanges av tre av de øvrige
styremedlemmene. Fra styremøtet føres det protokoll/referat som godkjennes av de møtende.
9.3 Styret har ansvaret for lagets voksenopplæring og at det drives i samsvar med gjeldende regler.
9.4 Styrets leder representerer laget utad.
9.5 Styret har ansvar for lagets drift og økonomi.
9.6 Styret kan oppnevne utvalg/komiteer til å ta seg av bestemte oppgaver.
9.7 Styret utarbeider nødvendige instrukser.
9.8 Styret legger frem årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan for årsmøtet.
9.9 Styret er ansvarlig for lagets materiell og kan oppnevne materialforvalter.
9.10 Styret sender årsmelding til fylkeslaget etter nærmere angitte frister.
9.11 Styret kan gjøre gyldige vedtak når leder eller i dennes sted nestleder og minst halvparten av de andre
medlemmene i styret møter. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
9.12 Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegiving protokollert.
9.13 Det er styrets ansvar at varamedlemmer blir holdt orientert om styrets vedtak.
§ 10 Arbeidsutvalg
10.1 Styret kan nedsette et arbeidsutvalg som består av leder og to av styremedlemmene.
10.2 Arbeidsutvalget forbereder saker som skal behandles av det samlede styret.
10.3 Arbeidsutvalget kan gjøre vedtak i saker som må avgjøres før en kan få holdt styremøte.
10.4 Arbeidsutvalget kan gjøre vedtak når alle er enige.
10.5 Melding om vedtak i arbeidsutvalget skal straks sendes de øvrige styremedlemmene.
§ 11 Voksenopplæring
11.1 Norges Husflidslag er godkjent som selvstendig studieorganisasjon ved Stortingsvedtak 13.12.1977.
11.2 Studiearbeid kan foregå i lokallagets regi.
11.3 Husflidslaget må følge de til enhver tid gjeldende regler om voksenopplæring fra fagansvarlig departement.
11.4 Husflidslagets styre har ansvar for:




at studieleder og kursledere snarest mulig får informasjon om endringer i lover og regler
å arrangere studietiltak i henhold til gjeldende regler og instrukser
å sende inn rapporter og regnskap etter nærmere angitte frister.

§ 12 Tvister
12.1 Tvilstilfelle angående medlemskap eller tolkning av vedtekter forelegges fylkeshusflidslagets styre til avgjørelse.
§ 13 Vedtektsendring
13.1 Forslag til endring i vedtektene kan bare behandles på ordinært årsmøte. Det skal stå i innkallingen hva
endringsforslaget hva endringsforslaget går ut på.
13.2 Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.
13.3 Forslag til vedtektsendringer må sendes styret skriftlig innen 1. januar.
13.4 Vedtektsendringer skal godkjennes av styret i fylkeshusflidslaget.
§ 14 Oppløsning
14.5 Vedtak om oppløsing av laget kan bare bli gjort på ordinært årsmøte og med 3/4 flertall av de avgitte stemmer.
14.2 Dersom laget blir oppløst, skal eiendeler laget måtte ha, gå til fremme av husflid i kommunen.
14.3 Eiendelene forvaltes av fylkeshusflidslaget, hvis ikke annet er bestemt.
§ 15 Utmeldelse av Norges Husflidslag
15.1 Vedtak om utmeldelse kan bare bli gjort med 3/4 flertall på to etterfølgende, ordinære årsmøter.
15.2 Ved utmeldelse skal eiendeler laget måtte ha, forbli i laget dersom ikke fylkeshusflidslaget mener noen
eiendeler bør overføres til andre. Det skal foreligge skriftlig godkjennelse fra styret i Norges Husflidslag på
forvaltning av lagets eiendeler til det neste årsmøtet som skal behandle utmeldelsen.
15.3 Lokale husflidslag som melder seg ut av Norges Husflidslag, kan ikke fortsette under samme navn som før.

Oppegård 6. februar 2013.

