Vedtekter for HOVEDSTYRET
Vedtekter vedtatt av årsmøtet 17.03.2018

§1

Foreningens navn

Foreningens navn er: Hovedstyret og ble stiftet: 1986
§2

Formål

Hovedstyret skal bidra til økt samarbeid mellom Utviklingslagene i Tromsø Kommune,
Tromsø Kommune og annen offentlig virksomhet.
§3

Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.
§4

Medlemmer

Alle Utviklingslag i Tromsø kommune er medlemmer av Hovedstyret. Utviklingslagene velger
egne representanter til Hovedstyrets årsmøte.
§5

Deltakelse

Hovedstyret er et samarbeidsorgan.
Deltakelse er åpent for alle medlemmer av Utviklingslagene i Tromsø kommune, samt
inviterte representanter fra Tromsø kommune, politisk ledelse og opposisjonen i Tromsø
kommune, privat og offentlig næringsvirksomhet, samt andre private og offentlige
virksomheter.
§6

Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett. Valgbar til tillitsverv i foreningen er alle medlemmer av
Utviklingslagene i Tromsø kommune. Med tillitsverv menes roller som: leder,
styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite samt revisor.
På årsmøtet har inntil 2 medlemmer fra hvert Utviklingslag stemmerett.
§7

Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid.
§8

Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av mars måned, er foreningens høyeste
myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel, direkte til styrene til Utviklingslagene i
Tromsø kommune.
Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før
årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før
årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen
har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring og andre saker som ikke er
oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
§9

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke å være medlem av Hovedstyret.
§ 10

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
§ 11

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Valg av ordstyrer, møtereferent og 2 til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning av innkallelse og saksliste
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap
5. Andre saker som fremmes av styret, av medlemmer eller av arbeidsgrupper.
6. Budsjett og arbeidsplan for kommende år etter forslag fra styret
7. Valg av leder
8. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer
9. Valg av revisor
10. Valg av valgkomite
§ 12

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret og/eller Tromsø kommune, eller minst en
tredjedel av Utviklingslagene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i
innkallingen.
§ 13

Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 1-3 varamedlemmer.
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem og 1-3
varamedlemmer.
Årsmøtet velger hvert år leder på ett års basis.
Styret velges på det ordinære årsmøtet. Hvert år er halvparten av styrets medlemmer på
valg, første år etter loddtrekning.
Varamedlemmer velges for 1 år av gangen.
I tillegg har laget:
2 revisorer som velges for 2 år av gangen. Etter første året trer den ene ut ved loddtrekning.
Senere blir det å velge en ny revisor hvert år.
Valgkomite på minst 3 medlemmer, som velges for 3 år av gangen. 1 medlem velges hvert
år, de første to årene trer 1 medlem ut etter loddtrekning. Den som har sittet lengst blir leder
av valgkomiteen.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§ 13 B Styrets oppgaver
Styrets oppgaver:
• I samarbeid med Tromsø kommune planlegge, samt gjennomføre et felles
årsmøte for utviklingslagene i Tromsø kommune.
• Styret skal fordele penger til utviklingslagene etter gitte kriterier.
• Løfte fram saker som er felles for flere utviklingslag.
• Styret kan ta initiativ til å arbeide fram saker til kommunestyret samt til andre private
og offentlige virksomheter.
• Representanter fra styret kan, etter ønske fra det enkelte lag, møte på årsmøtene til
utviklingslagene.
• Det skal føres referat fra styrets møter, der alle vedtak synliggjøres. Disse skal
offentliggjøres for alle lag.
• Regnskapsåret følger kalenderåret.
Styret bør ha:
• Representasjon fra de tre regionene (nordre, søndre og indre region i Tromsø
kommune)
• Så lik fordeling som mulig mellom menn og kvinner
Tromsø kommune/ politisk ledelse, kan stille med inntil 2 representanter på styremøtene.
Disse representantene har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Alle som har stemmerett er valgbar som medlemmer i styret.
Styret skal arbeide i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak.
Styret skal avholde møte etter utarbeidet møteplan, når lederen forlanger det eller et flertall
av styremedlemmene forlanger det.
For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styrets medlemmer være til
stede, inklusive leder og/eller nestleder. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.
Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
§ 14

Arbeidsgrupper

Dersom hovedstyret har arbeidsgrupper, er arbeidsgruppene ansvarlig overfor styret.
Arbeidsgruppene rapporterer skriftlig til styret.
Uttalelser i saker skal gå gjennom styret.
I saker der andre offentlige virksomheter må forventes å ha interesse, skal disse
informeres og inviteres til styremøter.
§ 15

Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å
ha vært på sakslisten, og det kreves alminnelig flertall av de avgitte stemmene for gyldig
vedtak.
§ 16

Oppløsning (§ 16 kan ikke endres.)

Oppløsning av Hovedstyret kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt
med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.
Ved oppløsning av Hovedstyret overtar Tromsø kommune administrasjonen av
utviklingslagene. Tromsø kommune overtar også midlene tilhørende Hovedstyret.

