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Vedtekter for Folio sopp- og nyttevekstforening
Vedtatt 07.02.2006, endret 28.02.2007, 27.02.2008 og
10.2.2020

1. Navn
Lokalforeningens navn er: Follo sopp- og nyttevekstforening, en lokalforening av Norges sopp- og nyttevekstforbund.
2. Styre
Lokalforeningen ledes av et styre på 6 (seks) medlemmer med 2 (to) varamedlemmer. Varamedlemmene møter på
styremøtene.
Styret møtes etter regler det selv fastsetter, dog skal det avholdes styremøte når minst to styremedlemmer forlanger det.
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret administrerer foreningen mellom årsmøtene.
3. Årsmøte
Årsmøtet holdes innen utløpet av februar og er lokalforeningens høyeste organ. Årsmøtet bør annonseres i forbundets
blad og web-side. Alle medlemmer i foreningen som har betalt kontingent har møte-, forslags- og stemmerett. Møtende
medlem kan kun representere ett medlem med fullmakt.
Styret sender innkalling senest 14 dager for møtet. Forslag som ønskes behandlet sendes styret skriftlig innen
fastsatt frist.
Møtet velger møteleder, referent og to personer til å undertegne årsmøtereferat. Dagsorden:
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. a) Budsjett og årsplan
b) lnnkomne forslag
5. Valg
Styreleder velges for 1 (ett) år ad gangen. Øvrige medlemmer velges for 2 (to) år slik at ikke alle trer ut samtidig.
Fordelingen av funksjoner gjøres internt i styret. I tillegg velges valgkomite på 2 (to) medlemmer for 2 (to) år, en revisor
for l (ett) ar og representanter til årsmøtet i Norges sopp- og nyttevekstforbund.
Forslag kan vedtas med alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme. Forslag
tit vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall.
Fra årsmøtet føres referat som sendes Norges sopp- og nyttevekstforbunds styre sammen med årsmelding.
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det. Frist for utsendelse er
som for ordinært årsmøte.
Vedtektsendringer skat gjøres kjent for forbundet.
4. Oppgaver
Lokalforeningen skal være:
Norges sopp- og nyttevekstforbunds ansikt utad i lokalmiljøet,
ansvarlig for rapporter om virksomheten overfor den sentrale administrasjonen,
arrangør av turer, kontroller, utstillinger og medlemsmøter,
arrangør av kurs som meddeles og ferdigmeldes til Studieforbundet Natur og Miljø.
Nasjonale arrangementer går på omgang mellom tokalforeningene etter innbyrdes avtale.
For øvrig bistår Norges sopp- og nyttevekstforbund med hjelp i saker som fremgår av forbundets vedtekter pkt. 4.5.
5. Oppløsning
Oppløsning av lokalforeningen kan bare besluttes på ordinært årsmøte med minst tre fjerdedels flertall blant det antall
stemmer som er representert på møtet. Besluttes lokalforeningen oppløst skat dens aktiva tilfalle Norges sopp- og
nyttevekstforbund.

