Langesundsfjorden Kystlag
Vedtekter

1. Navn, geografisk arbeidsområde og tilknytning
Lagets navn er Langesundsfjorden Kystlag, heretter kalt Kystlaget. Navnet antyder Kystlagets
geografiske arbeidsområde. Kystlaget er et lokallag i Forbundet Kysten, heretter kalt
Forbundet.
2. Formål
Kystlaget skal fremme arbeidet for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer
innen norsk kystkultur i overensstemmelse med Forbundets formålsparagraf og vedtekter,
samt Kystlagets arbeidsplaner. Det skal legges særlig vekt på




Bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø
forøvrig som er særegne for Kystlagets distrikt.
Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform o.l. som
har lokal tilknytning.
Samarbeid med lokale muséer, foreninger, skoler o.l. om aktuelle
kulturvernoppgaver.

Kystlaget skal samarbeide med Forbundets landsstyre og sekretariat.
3. Medlemskap
Alle kan bli medlem av Kystlaget. Forbundet har følgende medlemskategorier:




Hovedmedlemmer
Ungdomsmedlemmer – inntil fylte 26 år
Familiemedlemmer

Familiemedlem kan være ektefelle/samboer/partner til hovedmedlem og barn av disse.
Kontingent kreves inn av Forbundet sentralt. Bare den som har betalt kontingenten innen
fastsatt frist kan regnes som medlem av Kystlaget. Kystlaget kan ikke kreve inn lokal
kontingent.
4. Årsmøtet
Årsmøtet er Kystlagets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av februar.
Innkalling sendes medlemmene på epost med minst fire ukers varsel. Medlemmer som ikke
har epost, og som meddeler dette til styret, får innkalling pr. brev.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkallingen er godkjent. Ingen har mer enn en stemme,
og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det er kun medlemmer som har betalt
kontingent for året som har stemmerett.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før
årsmøtet.

Følgende skal sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet:






Styrets beretning og regnskap for foregående år
Forslag til nytt budsjett
Forslag til nytt handlingsprogram
Innstilling fra valgkomitéen
Innkomne forslag

Årsmøtet vedtar saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall.
Saksliste for årsmøtet:









Valg av ordstyrer og referent
Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
Godkjenning av innkalling
Styrets beretning og regnskap for foregående år
Forslag til nytt handlingsprogram
Forslag til nytt budsjett
Innkomne forslag.
Valg av nytt styre, revisor og valgkomité

Protokoll fra årsmøte eller ekstraordinært årsmøte sendes Forbundet.
5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når et flertall av styrets medlemmer eller en tredel av
Kystlagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker
som er årsak til innkallingen. Innkallingen skal skje på samme måte og med de samme frister
som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen seks uker etter at det
er krevet, dog slik at månedene juni, juli, august og desember ikke regnes med.
6. Styret
Etter forslag fra valgkomitéen skal årsmøtet velge et styre bestående av leder, nestleder,
sekretær, kasserer, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer. I tillegg velges to revisorer
og en valgkomité bestående av to personer. Alle verv velges for to år hvis ikke annet er
godkjent av årsmøtet i forbindelse med valget.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede, herunder leder eller nestleder.
Varamedlemmer kan møte, men har bare stemmerett når et styremedlem er fraværende.
Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret følger de hovedlinjer som er trukket opp
av årsmøtet for arbeidet, men opptrer ellers selvstendig for å fremme Kystlagets
målsettinger. Styret kan utpeke arbeidsutvalg eller ‐grupper til spesielle oppgaver, og kan
også knytte til seg rådgivere på særskilte arbeidsområder.
7. Valg og valgregler.
Valg skjer normalt ved akklamasjon eller håndsopprekking. Dersom det fremmes forslag om
det, skal valg skje skriftlig. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal
flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall kandidater
som skal velges.

8. Voksenopplæring
Forbundet er medlem av studieforbundet Folkekulturforbundet. Studiearbeid kan foregå i
kystlagenes regi. Kystlaget må til enhver tid følge de gjeldende regler om voksenopplæring
fra Kunnskapsdepartementet.
Kystlagets styre har ansvaret for





å utpeke studieansvarlig i Kystlaget
at studieleder og kursledere får informasjon som kommer fra studieforbundet eller
Forbundet sentralt
å arrangere studietiltak i henhold til gjeldende regler og instrukser
å sende inn rapporter og regnskap etter nærmere angitte frister

9. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan kun skje med to tredjedels flertall på vanlig eller ekstraordinært
årsmøte.
10. Kommersiell virksomhet
Det er forbudt uten styrets samtykke å utnytte Kystlagets navn, kontakter eller virksomhet
forøvrig i kommersiell sammenheng.
11. Oppløsning
Med to tredels flertall i to påfølgende ordinære årsmøter kan årsmøtet bestemme at
Kystlaget skal oppløses. Kystlagets eiendeler og annet som er av interesse for Bamble
Museum i Langesund overdras til museet. Arkiver o.l. skal overdras Forbundet. Det siste
årsmøtet treffer vedtak om disponering av alle andre eiendeler.

24.februar 2004 ‐ Første utgave
24.februar 2005 – Endret på årsmøte
28.februar 2017 – Endret på årsmøte
27.februar 2018 – Endret på årsmøte

